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  ( ) 

وس أكّه أيّوم ضؾبّه افعؾّم ؿول احلبقى ظع بن زين افعط ّ 

ّ بسيم رأى ـؾبّوً  , ؾيمّوه بحجّية  ي تّييمدم إحّىى أزؿ 

وـون ؿول ,  , ؾذهى افؽؾى يعوي ؾلصوبً ظغ افؽؾى

من افصىف أكـي د و رمقً افؽؾى ـون احلبقى ظبىاهلل بن 

, وؿّى رين   زؿّو ظقىروس افعقىروس مؼبال من ذفك اف

ً  د و رمقً افؽؾى , ؾؾم   افقه وصوؾحته ؿبض بلذ    وصؾ

ه دم افّىكقو أو دم ظذ رمقك افؽؾى حتب   ك  ب  د  وؿول يل اآلن أ  

, ؿّول  ؾؼؾًّ   يّو حبقّى دم افّىكقو دم افّىكقو ؟ اآلخية

 ؾؿيًَ بوحلؿى أشبوظو.
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  ( ) 

غ  ؿضو  تييم شـتاحلبقى حسغ بن ظؿي بن شؿقط توػ   

  ثم تيك افؼضو  ؾؽون يّىظوا اهلل ويؼّول يّو رب إن ر  

, كقو بو يؾحؼـي أدب من تّوفقتي افؼضّو  ؾوجعؾّه دم افّى  

ؾبعى ـمهلو , ؾجلة ـف بكه وبؼي مؽػوف شـتغ  ةً ؾؿي  

 ظود إفقه بكه وـلن مل يؽن به ر  شـتغ بسـتغ .

 

  ( ) 

إػ  يؿقّل احلبشي  ـون احلبقى ظؾوي بن ظع بن حمؿّى  

 افزي افعكي وهو ـّون أصّبه مّو يؽّون بوافّىه خؾؼّوً 

ّّو شّّوؾي اػ جّّووى مّّيض ميَّّو صّّىيىاً   وصّّورة ود 
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ؾوجىوه ظـىه دم ـثر ؾوشى ؾطؾبوا من حيجم فه ؾوجىوا 

ى بوشقف دم بالد بعقىة وهو من حرضّموت واحىا يسؿ  

ؾلتوا به ظذ ضوئية ؾؾم حرض وحجم فؾحبقى ظؾوي ؿول 

بوشّقف افـّوس يطؾعّون اػ جّووى فه احلبقى ظؾوي يو 

رون ؾؾوس وأكً ضؾعً بؿحجؿك من حرضموت يىو  

كعّم ين  شّؿعً وافّىك : , ؾؼول فه بوشقف  اػ جووى

 : يؼول دم ؿصقىته

م وَوع( وهّذي ضييّق )من   شؾك دم ضييق أهؾه هتق   

أهع ؾبؼقً ظؾقفّو, ؾعّيف احلبقّى ظؾّوي إن بوشّقف 

 ـّون يسّتعؿؾه مّن يعـقه بوفؽالم ؾسك ظودته ورجع ظم  

 افزي افعكي و زم زي افسؾف افعؾويغ .
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  ( ) 

عه وفىه ظبقّى أمحى حققؿى بن جزان دو ضؾ  ادحى افشقخ  

و  ؾؼّوفوا فّه من تييم فؾعالج اػ ظىن وظيَه ظذ اينضب  

% ؾقفّو 08 بى فّه مّن ظؿؾقّي وفؽـفّو ظؿؾقّي شّفؾي و

و بقّومغ د ّ, ؾواؾق ظذ افعؿؾقي وؿبّل افعؿؾقّي  فؾسالمي

, ؿول هلم حّى مّـؽم  جو وا يزوروكه مجوظي من أهل تييم

وفّىك وحتًّ     أ, ؿوفوا فه كعم ظبقّى  بو يؼىر يؽؾم ظبقى

, وؿّى ؿّول  بغى فّك افعوؾقّي عك اػ هـو ا   أميك وموضؾ  

اينضبو  بويؾؼوكؾك ظؿؾقي شفؾي, وظبقى بو يبّذل ـّل مّو 

ؿّول هلّم ؟معه ينجؾك فؽن أكً مو ؿصىك وموذا بغقتّه 

بغقته ييدكّو اػ تّييم, ؿّوفوا فّه مّو يصّؾل ؿّى ضؾعًّ 
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   فّك ظؿؾقّي  بً واصز أشبوع أشّبوظغ بّويؾؼونوتعذ  

أكّو  ؾؼّول هلّم   , وبو تيجع اػ تييم إن صو  اهلل بعوؾقّي 

و خيجّوا د ّ و,  أرى افعؿي اكتفى وأريى ارجّع اػ تّييم

أمحّى ودّو اخّتذ مّع , ل بوشّومل اوار بؼي واحى مّن افز  

ـو حتً أمّيك مّو هّو ظبقّى حققؿى ؿول فه يو ظم أمحى ـؾ  

ـو بغقـو فك افعوؾقي فؽن مّو افّذي تبّودى فّك وحىه وـؾ  

 ؟حتى أكك حتٌ ظذ افعودة اػ تّييم اآلن ؿبّل افعؿؾقّي

ؾؼّّول فّّه أمحّّى حققؿّّى أكّّو رأيًّّ حبقبّّي ظبّّىاهلل بّّن 

ظقىروس ؿبل افبورحي ويؼول ظشوك فقؾي اجلؿعي ظـّىكو, 

بو شومل: بس, ؾخيج ودظو ظذ ظبقى وؿول فه بؽية  ؾؼول فه

ي وافىك اػ تييم وؾعال شوؾي أمحى حققؿى وفقؾي   زم تسػ 



 نزهة الّسالكين في قصص السابقين    

     (8) 

اجلؿعي بغ ادغيب وافعشو  وافـّوس دم ادوفّى دم جّومع 

 ز بسيم . تييم تودم أمحى حققؿى وؿ  

 

  ( ) 

اػ ظـّى  افعقّىروس ة اينخ ظؿّي بّن ظقّىروسجو  مي   

حسّن احلّىاد, ؾؾّم ؿّيع افبّوب ذف احلبقى ظؿي بن 

ون تؾؿقذ احلبقى ؾؼول فؾحبقى افسّقى ادحى حسن حس  

ظؿي بن ظقىروس افعقىروس يؼيع ؾؼول فه ؿل فّه رح   

بغوك و  بغو ؿيؿعتك ؾؼول فه هو بغوك وإن ـون مو بغقتّه 

وجؾس حتى َّحى افـفّور وهّو دم افشّؿس, ؾؼّول , 

افبوب, ؾؼول ون صػه ظود حى هو ؾؼف ؾوجىه حتً حلس  

فه اؾتل فه ؾػتل فه وضؾع وتعوكق هو وإيّوه وؿّول فّه ذ   
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ك ؾؼول فه وأكو ـّذفك ؿّول احلبقّى ظؿّي بّن يومـو حب  

أي )ظقىروس افعقىروس أحسسً بق  دم اخلورج مـه 

 .( ٍ ٍى مـه من حقـئذ 

 

  ( ) 

ىي اػ ظـى احلبقى ظبىاهلل بو حسغ ؾؼول فه ة جـ  وجو  مي   

ام يؼّول فّه ايب يو افػوظل يو افتّورك وأمّي اخلّى  رح يو ادي

ىي ؿل حلبقبك هو مو أتّى  اػ ظـّىك ـذفك ؾؼول فه اجلـ  

   وهو ظذ مو ذـيت ميايب ؾوظل تورك وفّو ـّون خّر   ا   

ؾؼول احلبقى اؾتحوا فه وـتى فه ورؿّي , مو أتى اػ ظـىك 

 ظذ كػسه أكه دم رؿبته دكقو وأخيى.
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  ( ) 

غ افعّومل افعقّىروس يّوم زواجّه ؿّول هلّم احلبقى حس 

اضيحوا افؼيبي مًكي مو  دم حمل مثل افسطحي وضييؼه من 

ادؽون افذي جيؾسون ؾقه أهل افزواج ؾؾم حرضوا افـّوس 

دخل اػ ذفك ادؽون وأخذ افؼيبي بـػسه اػ اخلورج وهّو 

ة خيج يوم افعقى بعى مو فبس ثقوب ومي  , مؽشوف افبىن 

أخذ اثـغ محر وضّيح ظّذ ـّل واحّى ه جم ودهن ورث  

وأخذ صقئو من بعض احلشوش وبؼي يسو  احلؿر  ل  ب  ج  

وس خيجّوا مّن صّالة افعقّى اػ ؿييى اجلوهيي وافـ ّ

 ه ـٌاً ون ظؾقه وهو هبذا احلول ومع ذفك وؿف وـؾ  ويؿي  

 فـػسه . 
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  ( ) 

مّن  أحّىاً  وجّىاحلبقى ظع بن ظقىروس بّن صّفوب  

ودم رجؾه صوـه وادسؽغ هذا يطؾى  امغادسوـغ اخلى  

ؾؼّول فّه ,  من خييج افشوـي من رجؾّه ؾؾّم جيّى أحّىاً 

 احلبقى ظع بن ظقىروس أكو بو اخيجفو ؾومتـع وؿّول فّه 

مو يصؾل ؾم ـون مّن احلبقّى ظّع ا  إكّه أؿسّم ظؾقّه 

وربم اكّه محّل رجّل ادسّؽغ وأخّيج , خييجفو بـػسه 

 خلجل واحلقو  .افشوـي بقىه وادسؽغ دم ؽويي ا
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  ( ) 

وؿع كزاع بغ احلبقى حمؿى بن ظبّىافيمحن احلّىاد وبّغ  

و يوم مّن د  , احلبقى أمحى اجلـقى وضول افـزاع بقـفم دم بر 

ذيـو حمؿّى يناينيوم احلبقى أمحى اجلـقى رجع دم كػسه وؿول 

 ,كذر فّه دم افبّر وـتبّه بو كؽتى وأؾضلبن ظبىافيمحن 

قته ؾو  دم كػسه وؿول اذيـّو أمحّى جـقّى احلبقى حمؿى دم ب

وذا خّيج , بو كـذر فه بوفبر وـتى افـّذر فّه  ا    وأؾضل

من احلووي بغى ظـى احلبقى أمحى واحلبقّى أمحّى خّيج 

من بقته بغى ظـى احلبقى حمؿى حتى تالؿوا دم افطييق ؿول 

فه بغقً ؾقغ ؿول بغقً ظـىك وصف افـذر ـتبته فّك دم 

ؾقغ ؿول فه بغقً ظـىك وشوظي وؿّىهم افبر واكته بغقً 
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بعى ؿوفوا افّذي بقتّه ؿييّى بّو كسّر اػ ظـّىه , يبؽون 

وجعؾفو احلبقى أمحى اجلـقى فؾحبقى حمؿى بّن , واتػؼوا 

 ظبىافيمحن احلىاد .

 

  ( ) 

وؿع كزاع بغ احلبقى ظبىاهلل بن ظؾوي افعقّىروس جّى  

احلبقّى ظقّّىروس بّّن ظؾّّوي افعقّّىروس وبّّغ أحّّى 

شويخ افزبىة مـوزظه دم خالظّي وـّون احلبقّى ظبّىاهلل اد

ضوع يىه افؼبوئل   خيوفػون فه أمي وافشقخ افزبقّىي أراد 

أن يؼوومه بؼبوئل ينخيين ؾخوف احلبقى ظبىاهلل من إثّورة 

 افػتـي ومل يبول بودول ؾٌى فقؾي من افؾقّويل دم خػقّه ومّي  

 دم ضييق مل يسؾؽفو أحى حتّى وصّل اػ بقًّ افزبقّىي
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ظبىاهلل  حلبقىؾؼيع افبوب ظؾقه ؾوذف افشقخ ؾنذا هو بو

    ؾبفً وخجل وخيج افقه ٍيعّو وؿّول يّو شّقىي واهلل 

 بقّى  ختيج ظن ميـوبّك ا  ظّذ طفّيي ؾومتثّل احل

 بقّىظبىاهلل, وخيج ظذ طفّي افشّقخ وجؾّس معّه احل

ا  اهلل وإ   ظبىاهلل وؿول فّه إ  أتقًّ ومل يعؾّم يب أحّىاً 

ظوؿبي هذا اينمي ؾوجىت اهنو تبعٌّ ؾتـّي بقــّو  يت دمؾؽ  

فّو هتّون وبوكصّطؾل وحّىكو و  ختّز أحّى وافىكقو ـؾ  

ؾؼول فه افشقخ يو شقىي ـل مو يػيحّك , بوصويل افقك 

ثم أتى افقه افشقخ شوؿطو وـلكه مّن , وييَقك ييَقـي 

 ظبىاهلل . بقىؿبل كػسه وتم اينمي ظذ مو حيى احل
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  ( ) 

ى ظبىافيمحن خيد بوفى أحى من افسودة صّبي خيج افسق 

ته وؿّول هلّو اكّه خّتم  أـؿؾه أخز جى  ؿه افؼيينن ؾؾم  ؾعؾ  

ّ م مؾحػّي افؼيينن بلدا  وأحؽوم ؾػيحً وظؿؾًّ فؾؿعؾ 

ؾلميتّه , وأميته بنتؼوهنو وأظطتفو ادعؾم ؾيحو بختم افوفى 

ذات يوم بؼيا ة ر  من افؼّيينن ؾلخّذ ادصّحف فقؼّيأ 

ؾؼوفًّ ـقّف  أؿّيبودصحف ؾؼول هلّو ينؾؼوفً مو تييى 

ؾؼوفًّ ؿّيا ة , ؾؼّول هلّو   ؟ واكً مل حتػظّه دم ؿؾبّك 

ينه ظذ مؾحػتي , افؼيينن دم ادصحف يؼوفون فه اشتخياج 

 ظك افؼيينن .مو طــته ا  حػ  
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  ( ) 

ـ    ه دم ي ذات فقؾّي اك ّاحلبقى ضوفى بن ظبىاهلل افعطوس تذ

شبوفي وؾحؼفّو وأـؾفّو ؾه وأخذ مـفو ؿصغيه مي  ظذ مع

ؾـىم فذفك وخوف خوؾو ظظقم ؾخّيج مّن اثـّو  افؾقّل 

وه وضي  بقً احلبقى ايب بؽي بّن ظبّىاهلل افعطّوس ؾؾب ّ

ؾؼول احلبقى ضوفى فؾحبقى ايب بؽي جئتك ينمّي ظظّقم 

مفم وإ  خوئف جم و  أدري ـقف يؽّون أمّيي يّوم 

, ؾّذـي فّه افسّبوفي ؟ ؾؼول فه ومو ذفّك اينمّي , افؼقومي 

وؿول فه ينه بو تؼع افسبوفي ؾوصؾوهو ؿفّوول وشّلفوا ظّن 

أصحوب افزرع ؾوجىوه ؿى موت وفه ورثي دم ادؽال ؾؼول 
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 احلبقّى ضوفّى بغقًّّ مؽتّى يسّّر اآلن ويعطّي ـّّل  

 ادسوحمي . مـفم ويطؾىته حص  

 

  ( ) 

ة شؾمن ظوض بؾىرم افشقخ   ذهى اػ شّقمن ودخّل مي 

تصىر احلبقّى ظؾّوي رس وادمسجى ضه وجىهم دم افى  

بن ظبىافيمحن افسؼوف وؿى ضيح ظذ أهل افىرس مسلفي 

وهو وضول افـؼوش بقـفم ؾؼول وهم يتـوؿشون ؾقفو و  حؾ  

شؾمن ظوض فؾذي بجـبه حل ادسلفي ـذا وـّذا , ؾؼّول 

ي ؿول فه هذا افذ  ؟ فه احلبقى ظؾوي من أين فك اجلواب 

ظن اشؿه  بجوكبي أخز  ؾوشتىظوه احلبقى ظؾوي وشلفه

وبؾىه ؾلخزه أكه شؾمن ظوض بؾىرم من تييم , ومن أين 
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ؿّّول فّّه شّّؿعً حبقبّّي ظبّّىافيمحن ؟ ظيؾًّّ ادسّّلفي 

ادشفور يؼيرهو دم افشقخ ظع , ؾؼول هلم احلبقّى ظؾّوي 

 صػوا دو يؼوفون خذ افعؾم حتى من أشوا  تييم .

 

  ( ) 

ى حرضكو موفؿول احلبقى ظبىافبوري بن صقخ افعقىروس  

مع صّالة دم أكقسه واحلبقى ظع بن حمؿى احلبق بسقمن 

ادغيب مع اجلؿع احلوؾل ؿول يل اينخ ظؿي بن ظقّىروس 

  (و  افضّوفغ)يو أخ ظبىافبوري اكتبّه ظـّى ؿّول اممّوم 

اكً ادع يل وؿل يو رب خص أخي ظؿّي بّن ظقّىروس 

بحول احلبقى ظبىاهلل احلىاد وأخي ظبىاهلل بحّول افشّقخ 

عقّّىروس وأكّّو شّّلؿول يّّو رب خّّص أخّّي ظبّّىاهلل اف
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ظبىافبوري بحول ال ظبىاهلل بن صقخ حتى تؽون افتلمقـّه 

ّّذه افـ   ّّذ ه ّّقم ظ ّّع افعظ ّّك اجلؿ ّّى دم ذف ّّوت افعظؿ             ق

 و  خيوفف افظن إن صو  اهلل .

 

  ( ) 

احلبقى ظبىاهلل بن صقخ افعقىروس خطيفه خّوضي ينخّي  

خيج ؾؾم دكو من  حو ً ؾ, افؾقل إن اخيج زر شقىكو افػؼقه 

ؾّىخل , ؿز شّقىكو افػؼقّه شّؿع صّوتو وبؽّو  وأكقـّو 

ؾؼول هلو ومو , ؾوجىهو اميأة ذيػي تصقل وتبؽي وتؾفٍ 

ؿول ظبّىاهلل بّن ؟ ؾؼوفً فه من أكً ؟ هذا ومو حوجتك 

ّّه وؾزظًّّ  ً  ق  ح  صّّقخ ؾوشّّت     ختّّودم : ؾؼّّول هلّّو , مـ

ىي بـًّ ؾؼوفًّ فّه ظـّ, وأخزيـي بحوفك وأفل  ظؾقفو 
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وطفي معفو محل وأكو ووافىهو فـو أيوم   ييؿّل فـّو  وفبقًب

ؾؼول هلو   بلس ارجعّي وإهنّو شتضّع بوفّى وإذا , دمع 

وَعً ؾوحجيوا وأخزوا أن افوفّى فعبّىاهلل بّن صّقخ 

ؾّم مضًّ مّىة ا  ووَّعً , وشتحجي افبؾّى ـؾفّو 

وؾعؾً مو أميهو به ؾحجيت وحجيت افبؾى ـؾفو ينهنم 

دم احلبقى ظبىاهلل ومعتؼّى فّى م وحّو   نومـطوـؾفم 

أرشل هلم مو حيتوجون ثم يوم افسّوبع ؿسّم حلّمت ظّذ 

افبؾى ـؾفو يؼول أن افؾحؿي خيج مـفو ـل أهل بقً ـّذا 

ـذا رضل شؿن ثم بعى مىة ؿؾقؾي تّودم افوفّى وؿّول هلّم 

أصقعوا أن احلبقى ؾور  ؾحو  خطبوهّو دم فقؾّي واحّىة 

 ذفك .جً بعى ظؼة كػي وتزو  
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  ( ) 

احلبقى افعّورف بّوهلل احلسّغ بّن ظؿّي افعطّوس أمّي  

اص دم بؾىه حييضّي خيّيص حوَّغ كخّل بعّى اخلي  

ّّوا مـفّّو طفّّور صّّالح افثؿّّي ينجّّل افزـّّوة وفقتخي   ؾ

ؾّوا ؾؼّول هلّم احلبقّى حسّغ ختي  , اص ؾخيصفو اخلّي  

ّ واحىاً  ؾؾّم , اص وه فــظّي ـّالم اخلّي  مـفو وافثّو  خؾ 

متوم حصوده وجػوؾه وجّىوه زاد ـثّرا ظّذ ؿطعوه بعى 

اص ذا ظؼل وؾفّم ؾلرشّل فّه اص وـون اخلي  ـالم اخلي  

احلبقى حسغ وظوتبه دو حتؼق افزيودة افؽثرة ظذ ـالمّه 

اص مو أصك ؾّقم ؿؾًّ فؽّم ينن ؾقّه حّق ؾؼول فه اخلي  

افػؼيا  وادسوـغ زـوة وأكو مو أؿىر أرد بيـّي اهلل فّك دم 
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ل احلبقى حسغ اشلفوا وحتؼؼوا ؾنن ـون ؾؼو, ثؿي موفك 

اخلييف مؾقحو دم وادي ثبّي بّسيم ؾزـتّه تصّل حتّى 

كخل افبكة وهّو صّود  دم خيصّه وإن مل يؽّن بثبّي 

اب دم خيصّّه ؾتحؼؼّّوا خييّّف مؾّّقل ؾّّوخلياص ـّّذ  

وشلفوا ؾلظؾؿوهم ان اخلييف دم كخل ثبّي بّسيم مؾّقل 

 اصـثّّر ؾّّلظؾؿوا احلبقّّى حسّّغ ؾؼّّول صّّى  اخلّّي  

 واظتؿىوا ظذ ـالمه إذا خيص فؽم ينن افزـي ظومي .

 

  ( ) 

أبّوبؽي بّن أمحّى اخلطقّى زار احلبقّى افعالمّي افشقخ  

 هظودتّؾعـّى , افغيؾي  ةظقىروس بن ظؿي احلبق دم بؾى

 ؿّول ؾؾّم  , م ظذ ظبىافيمحن ادشفور شؾ   فهمن ظـىه ؿول 



 نزهة الّسالكين في قصص السابقين    

     (23) 

ؾً وصؾً اػ تييم زرت احلبقى ظبىافيمحن ادشفور وؿ

 !ؾؼّول يل ينه ؿؾًّ, م ظؾقّك فه احلبقى ظقّىروس يسّؾ  

ؿول , ؿؾً كعم ! ؾؼول ذـي اشؿي , ؾلظىت ـالمي ظؾقه 

تّه وظممتّه ؾؼوم وفّبس جب  , ؿؾً كعم ! كص ظذ اشؿي 

اآلن هً افسالم افذي : عو ثم ؿول يل وردا ه وجؾس مسب  

ؾعل ذفك تعظقم وتبجقال , غته ؾيد ظع  افسالم ؾبؾ  , معك 

 خه .فشق

 

  (81 ) 

احلبقى صقخ بن زين احلبق ـون ظودّو ؾوَّال ومعتؼّىا  

ظـى افـوس صّذ ذات مّية خؾّف واحّى مّن مـوصّى 

ؾبعى افصالة جو  افقّه  ’افسودة , ؾوجىه يؾحن دم افػوحتي 
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بؾطف وؿول فه : يو حبقى أريّى أن أؿّيأ ظؾّقؽم افػوحتّي 

إ   ـعودة افسؾف , ؾؼول فه ذفك ادـصى :   , مو يصؾل

, ؿول  أكً افعومل , أكو بو أؿيأ ظؾقك افػوحتي ثم أكً اؿيأ ظع 

فه أكً دم مؼوم جىك ؾالن إذا ـون  بى أكّو أو  بّو اؿّيأ 

, ؾؼيأ احلبقى  صقخ افػوحتي ؿّيا ة  ظؾقك ثم اكً اؿيأ ظع 

جقىة صحقحي ثم ؿيأ ادـصّى ؾؼّول فّه صّػً ؿّيا   

احلّيف شّوى فؽّن  احلبقى صقخشوى ام   ؟ ؾؼول فه 

افػال  ظودك اتك ظؾقه , ؾؼول فه ظؾؿـي , ؾعؾؿّه افـطّق 

به حتى ؿيأ احلبقى افػوحتي ظذ احلبقى صقخ ثالث ميات 

, ؾؼول فه اآلن شّوى وذفّك مّن احلؽؿّي وافسقوشّي دم 

افىظوة , وفو ؿول فه مّن أول : أكًّ مّو تعّيف ؾوحتتّك 
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يؼبّل بّو بوضؾي وؿيا تك ؽؾط بويشّق ظّذ ادـصّى و  

 .ـالمه 

 

  ( ) 

ـوكًّ ؿّول افسقى ظبىاهلل بن حسغ بن ظبّىاهلل افؽّوف  

ي من ؿّمش يؼّيب مّن احلييّي ؾصّودف زواج معي جب  

افسقى أيب بؽي بن حمؿى افٌي ظـى افسقى أمحى بن حسغ 

بن شؿقط, وــً مّىظوا فؾّزواج ؾؾبسًّ تؾّك اجلبّي 

وذهبً اػ بقًّ ينل افٌّي حلضّور احلّياوة ودخؾًّ 

وؾل بعض احلورضين حتى وصّؾً ادحرضة وبىأت أص

اػ ظـى ظؿي حسن بن ظبىاهلل افؽوف, ؾؾم كظّي ايل  وأكّو 

 بس تؾك اجلبي اكتفي  أمّوم افـّوس وـّود أن يرضّبـي 
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بقىه , وؿول يل أكً تؾّبس دم تّييم هّذا افؾبّوس , هّذا 

فبوس من   خال  فه , ؿول ؾسؽتي واشّتؿييً أصّوؾل 

ـّى بّوب ادـّزل , افـوس اجلوفسّغ اػ أن وصّؾً اػ  ظ

ؾخيجً وظىت اػ افبقً وفبسً جبي أخّيى وظّىت 

اػ بقً ينل افٌي , ؾؾم خيجـو كؿق مع احلياوة , ؾػّي 

أثـو  افطييّق افتػًّ ظؿّي حسّن اػ ورائّه , وصّىؾي 

وجى  ورا ه وؿى بىفً اجلبي بلخيى , ؾػيح مـي حتّى 

إكه بؽى من افػيح ودو أ  مّو زظؾًّ مّن تلكقبّه يل أمّوم 

 ـوس وامتثؾً أميه وأبىفً اجلبي بلخيى .اف
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  ( ) 

احلبقى ظع بن ظبّىاهلل افسّؼوف أخّذ أو  ظّن اممّوم  

احلىاد ثم شوؾي اػ اهلـى وأخذ ظن احلبقى ظع بن ظبىاهلل 

افعقىروس صّوحى شّورت ودّو وصّل اػ شّورت, 

وؿصى احلبقى ظع اػ بقته اشتلذن دم افىخول ظؾقّه ؾؾّم 

ؾس حتً افبقً , ثم ـير امذن ثالث ميات يلذن فه , ؾج

ؾؾم يلذن احلبقى ظع بن ظبّىاهلل افعقّىروس فّه , وؿّول 

خلودمه اتيـه , ؾبؼي احلبقّى ظّع بّن ظبّىاهلل افسّؼوف 

جوفسو حتً افبقً ومل يّذهى , ودّو أـّل احلبقّى ظّع 

افعقىروس  ضعوم افغّىا  مّع مّن ظـّىه مّن افضّقوف 

ييمّي مّو  افغسّل مّن وؽسؾوا أيى م , أمي خودمّه أن 
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افـوؾذة , ؾيموه ؾوؿع ادو  ظّذ احلبقّى ظّع بّن ظبّىاهلل 

افسؼوف وبل  ـل أثوابه افتي ظؾقه , ؾؾم يغضى ومل يتّلثي 

ومل يذهى من حتً افبقً , ثم بعى ذفك أمي احلبقى ظّع 

بن ظبىاهلل افعقىروس خودمه أن يػتل افبوب فؾحبقى ظع 

خول ظؾقّه , ؾؾّم دخّل بن ظبىاهلل افسؼوف أذن فه دم افى

 ظؾقه ؿول فه جيبـوك وجىكوك تزا خوفصو .

 

  ( ) 

ظؿي احلبقى ظبّىاهلل بّن حسّغ بّن ضّوهي وضّوهي بّن  

حسّّغ أم ـؾثّّوم وهّّي افتّّي ربّّتفم ودم بعّّض اينيّّوم 

شؿعً من أحى مـفم ـؾؿي مّو هّي  ئؼّي بوفـسّبي هلّم 

ؾلتً بوفسواك ؾسوـته حتى ادمً فثته ثم ؿوفً فه اتػّل 
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م تػل خيج دم من ؾؿه ؾؼوفً صف افؽؾؿي اشّتحؾً ؾؾ

 دم وتوبته .

 

  ( ) 

دم فقؾي زواج احلبقّى ظبّىاهلل بّن ظؿّي بّن حيقّى ؿّوفوا  

أخوافه احلبقى ضوهي واحلبقى ظبىاهلل بو كجّيب ظبّىاهلل 

بوكشغؾه افؾقؾي ظن افزوجي وَعوا فه ـتوب ؾوشتغي  مع 

 افؽتوب وفعود درى   بزوجه و  بغرهو .

 

  ( ) 

ـّون احلبقى ظبىاهلل بن ظقىروس بن ظؾوي افعقّىروس  

حموؾظو ظذ ؿقوم افؾقل وـون يؼيأ ـل فقؾي ربعو من افؼّيينن 
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من ؽر احلزب ومن صىة حيصه وحموؾظته ظذ ؿقوم افؾقل 

اكه مو تيـه حتى فقؾي زؾوؾه خيج اػ ادسجى بعذبته وثقوبه 

 ينخي افؾقل .

 

  ( ) 

حسّغ افعقّىروس ين   ظّذ كػسّه إن احلبقى أمحى بن  

زوجه ظؿه ظذ بـته يؼيأ فقؾي افزواج ـتوب افشػو  وؿقّل 

توج افعيوس ؾزوجه ظذ بـته وؿيأه فقؾي افزؾوف وافزوجي 

 حومؾي افٌاج وهو يؼيأ .
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  ( ) 

ظزمـو ذات يّوم افسّقى ؿول احلبقى ظع بن حمؿى احلبق  

ه فؼي ؽىا  فعع ظع بن ظقىروس بن صفوب وؿول فوافىت

حبقّ حشّقم جّم فؼًّّ ظصّقى ؾؾّم أصّبحـو ظزمـّّو 

ظبىافيمحن مشفور فؾغىا  معه مطؾع هّو وضؾبّي افعؾّم 

ؾؼؾً فه ؽىاكو ظـى ظع بن ظقىروس ؿول يل اتيك ظع بن 

ظقىروس ثم أتّى ظّع بّن ظقّىروس واخزتّه بّذفك 

وؿؾً فه ينه صّورك ؾؼّول يل أكًّ رح ظـّى ظبّىافيمحن 

ى ادظّّي هلّو افؽسّحون وافعّّوران مشّفور وأمّو افعصّق

وادسوـغ افذين مو بىا ضعؿوا افعصّقى وبّو ؽّى م هبّو 

ووافى  فو ؿؾً هلو فؼي ؽىا  ظصقى  هلم مو بّو تسّوظىكو 
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ظؾقفو مو شوظىتـو ظؾقفّو ا  يّوم ؿؾًّ هلّو ظـّىي ظّع 

حبق وبوظتذر فك ظـىهو وبوؿوهلو بؽيه فؼي فعع حبق 

وافؽسّحون وافعّوران ؽىا  ظصقى ؿول ؾّىظو  افػؼّيا  

وؽىاهم بوفعصقى وجو  اػ ظـىي وؿّول صّػـو ؽّىيتفم 

 بزـتك وا  مو افوافىة بو تسوظىكو ظذ ذفك .

 

  ( ) 

احلبقى حسن بن صوفل افبحي ؿىم افقه احلبقى حمسن بن  

ظؾوي افسؼوف وظؿي دمحي وـؾفم صفوره ؾؼوموا أهؾّه 

طّبخ وفؼوا ؽىا  حشقم ؾؾم خّيج احلبقّى حسّن اػ اد

وجى بـّوت افعّود ضّبخن ؽّىا  حمؽّم ؾطؾّع اػ ظـّى 

احلبقى حمسن وظؿي دمحي وؿّول هلّم ويّـؽم يّو مجوظّي 
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بوكيتى فؽم افػوحتي وافياَي تؼع ان صو  اهلل دم وؿً ينخي 

ؾسؽتوا اجلمظي وؿوفوا دم أكػسفم افقوم مو كىري تصبحـو 

بؿن ظود كحن ا  وصؾـو ؿول فـّو احلبقّى حسّن خّذوا 

رتى هلم افػوحتي وؿول هلّم توـؾّوا وافياَّي ان افػوحتي و

صو  اهلل تؼع دم وؿً ينخي وتوجفوا واحلبقى حسّن ؿّول 

فعؿي صمخ ؿم ادع افػؼيا  وادسوـغ وؿّىم هلّم افغّىا  

افزين فو ؿؾً ينهل افىار فؼوا ؽّىا  زيّن بويسّوظىوكـو 

وامو حمسن بن ظؾوي وظؿي دمحي من بويؼصىون ظـىه دم 

م ؽىا  ـم هذا أو أحسن مـه ؾؼوم ظؿّي افغيؾي بو يؾؼي هل

صمخ ودظو افػؼيا  وادسوـغ وؿىم هلم افغىا  افزين ذاك 

وؿىم جوكى اآلخية ظذ جوكّى افّىكقو واحلبقّى حمسّن 
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وشعػه ـم ؿول احلبقى حسن ؿىموا اػ ظـّى واحّى مّن 

 أهل افغيؾي وذبل هلم وفؼو هلم ؽىا  حشقم .

 

  ( ) 

ظـفم يلميون بّودعيوف ويـفّون  ـوكوا افسؾف ريض اهلل 

ظن ادـؽي ويغروكه بوفؾسون وافقى و  حيصّل نّن هنّوه 

ابو  و  رد بل يػيح أحىهم بوفـصقحي ويؼبؾفو نن ـّون 

ونو حؽوه دم ذفك أكه موت بعض افـوس دم تييم ؾوجتؿع 

جلـوزته خؾق ـثر ومن مجؾتفم بعض أو د افسودة خّيج 

سو ثقوب افزواج ؾيينه بعّض فؾتشققع وـون يوم زواجه  ب

افسودة دم تؾك اهلقئي مع ادشقعغ ؾّلتى افقّه مـؽّيا ظؾقّه 

ورضبه حتى شّؼطً ظممتّه ظّذ اينرض وـّون وافّى 
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ادذـور حورضا ؾيأى مو ؾعؾه ذفك افسقى بوبـّه ومل يتغّر 

حوفه وتغوؾل ظـه ـلكه مل ييه وبعى اكتفو  افتشققع وذهّوب 

ً أحّىا دم ذفّك اجلؿّع افـوس ؿول افوافى فوفىه مو رأيّ

حيبك ويشػق ظؾقك مثل ؾالن ؿم بـو افقّه وكحؿّل معـّو 

ؿفوه وكشؽيه ظذ ؾعؾه وكعتذر نّو جّيى مـّك وذفّك 

افسقى دو وصل اػ بقته ؿول دم كػسه معوتبو هلّو أ  وؿعًّ 

دم افسقى وؾعؾً به مو ؾعؾً دم اجلؿع افعظقم وكىم ظّذ 

بّو اػ بقًّ مو صىر مـه ؾلخذ ؿفوة وخيج مّن بقتّه ذاه

وافى ادذـور يعتذر افقه نو جّيى مـّه ؾوتػؼّو دم افطييّق 

ؾؼول أحىمهو فًخي اػ ايّن تّذهى ؾؼّول فّه اػ ظـّىك 

ؾؼول اآلخي بل أكو أريى ظـىك وتـوزظو ؾقؿن يؽون ظـّىه 

 ادجؾس ثم تياَقو وشور أحىمهو اػ اآلخي .
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  ( ) 

غ اػ شوؾي احلبقى ظؿي بن زين احلبقّ شّـه مّن افسّـ 

جفي جووة ودم صّحبته كحّو افعؼّة مّن أو د افسّودة 

ـؾفم صبوب داخؾون دم اينشبوب مـفم افسّقى افؼّيف 

ظؿي بن ظبىاهلل بن حيقّى وهّو أخّو احلبقّى حمؿّى بّن 

ّّيو دم  ّّىاهلل صّّوحى ادحّّل ادعّّيوف بوفعصّّور ؾؿ ظب

ضييؼفم ببؾى مؾقبور وـون هبّو إذ ذاك احلبقّى ادـقّى ذو 

واينحّوال افسّىيىة وافعؾّوم افؽثّرة ادسوظي احلؿقىة 

وادـوؿى افشفرة افسقى افؼيف صقخ بن حمؿى اجلػّيي 

وـون وجوده بحووي تييم وبّه ـّون كشّمه وتيبقتّه ثّم 

توجه اػ جفي اهلـى وشؽن بؿؾقبور وتّودم بؽّوفقؽوت دم 
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هّ ثـتّغ وظؼّين ومّوئتغ 2111صفي افؼعىة من شـي 

فقه وجؾسوا بغ يىيه وافف ؾؼصىه وفؾزيورة ؾؾم وصؾوا ا

أـيم كزهلم وكوفوا مـه أمؾفم ثم شلهلم ظن شبى ظّزمفم 

ظذ افسػي واػ أي جفي هو فّقعؾم اخلّز ؾّوخزوه أهنّم 

متوجفون اػ اجلفي اجلوويي وأحّوفوا ظّذ شّوبق افؼّىرة 

افؼويي ؾّلضي  احلبقّى ـّودتحر ادبفّوت متػؽّيا ؾّقم 

م ـّوكوا مّن اجللهم اػ مػورؿي اينوضّون وافبقّوت ينهنّ

أحسن افشبوب وأكجى افطالب اينكّوار ظّذ جبّوهفم 

 ئحي وروائل افو يي مـفم ؾوئحه ثّم شّلل ـّل واحّى 

مـفم ظن حوفه وافسبى افذي أوجى مػورؿي أهؾه وظقوفه 

ؾوظتذر أحىهم بؽثية افىين وخوؾه مّن هجّوم احلّغ , 

وأحىهم بؽثية افعقول وؿؾي ادول وأحىهم بعىم ادسّؽن 
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بتؽىر افوضن بم ؾقه من افػتن حتّى وصّل اػ وأحىهم 

افسقى افؼيف ظؿي بن ظبىاهلل بن حيقى ؾؼول فه وأكً يّو 

ظؿي ـقف اخلز ؾؼول فه أمو أكو يو حبقّى ؾحّويل ظجقّى 

فسً أصؽو من حتؿل افىين و  من ظىم افبقً و  ؿؾّي 

ادول و  حول من اينحوال وتّودم وافّىي ظبّىاهلل ظـّي 

ـو ادول وافىيور  واينثّوث بوفسّويي وظن أخي حمؿى ؾؼسؿ

وـون حيصل فـو من ثؿية ادول مو يؽػقـو فألـل وافؾبّوس 

ومجقع ادمن و  كحتوج اػ أحى دم ظػي وؿـوظي وـون مّن 

ظودتـو اكه إذا حون وؿً افعقى كلخذ فألهل واينو د ـسو 

جىيى يؾبسوكه ؾقفو ويستؿيون ؾقه اػ افعقى افثوكقي ويلخذ 

و رأشو واحىا من افغـم ويل  ـل مـو اػ بقً ـل واحى مـ

أخقه وجيتؿع افصغر وافؽبر ظذ ؾيح ـثّر وبؼقـّو ظّذ 
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هذا بيهي من افزمون ؾسوؾي أخي حمؿى اػ جووة وؾتل اهلل 

ظؾقه بمل واؾي ثم رجع اػ افبالد وظـى وصوفه هىم بقتّه 

وبـى بقتو ينخي ظظقم بؿياوحيه وأؽالبه وضّاله كّوره مّن 

اػ اشػؾه وؿطع فبـوته وأهؾه ثقوب احلييي وحالهّم  أظاله

بوفذهى وافػضي وصور يذبل دم افعقى مخسّي رسس ؽّـم 

وأـثي وتوشع دم ادلـل وادؾبس ؾؾم رأوا أو دي وأهّع 

تؾك اينمور مل يؼـعوا ببقتي وفبود وأظقودي ؾنذا جّو ت 

افعقى ـون افـوس دم ؾيح وٍور وهم دم هم وؽم وأكو دم 

قم من أجؾفم ومل كّي تؾّك افعقّى ا  ـودصّقبي ـيب ظظ

افـوزفي ؾفذا هو افّذي محؾـّي ظّذ افسّػي ؿّول ؾّوضي  

احلبقى ثم ؿول إن ـون بو جتؾس ظـى افـوس وتػعل مثؾفم 
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وا  ؾوجؾس وحىك دم وادي أوصّحيه معّك ا  حّييم 

 وشؼل اكتفى .

 

  ( ) 

اجتؿع بسيم احلبقّى ظّع بّن حمؿّى احلبقّ واحلبقّى   

قىروس بن ظؿّي احلبقّ واحلبقّى أمحّى بّن حسّن ظ

افعطوس , وصودف وجود جػوه بغ احلبقى ظؾّوي بّن 

ظبىافيمحن ادشفور وبعّض ضؾبّي افعؾّم بّسيم بسّبى 

اخلالف ظّذ رسيّي اهلّالل , وأراد احلبوئّى إزافّي هّذه 

اجلػوة , ؾوجتؿعوا بؿـزل احلبقى ظؾوي ادشفور ببؾعؼ 

ى افؼيف وتؽؾم احلبقّى وحرض ) ال تييم ( وؿيئ ادوف

ظقىروس واحلبقى ظع واحلبقى أمحى بن حسن افعطوس 
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وؿول احلبقى ظع بن حمؿى احلبق فؾحبقى ظقىروس بن 

ظؿي يو حبقى ظقىروس هم   أهّل تّييم أو دك وؿّى 

جوسوا  فتمس افزـي مـؽم وافشقخ بوبؽي بن شومل يؼول 

سّؾف كوطيي وكوطي كوطيي دم اجلـي ... وؽّرهم مّن اف

 يلتون هبذه افؼوفي ؾوكظيوا اػ أهل تييم ...

ؾّىخؾً احلبقّى ظقّّىروس حوفّي امّتال  واكتصّّى دم  

جمؾسه واحتبى ثم ؿول : إذا صحً افـقي ؾـحن كؼول مثؾم 

ؿول افشقخ أبوبؽي بن شومل .. ؾعـى ذفك ؿول اجلى ظؾّوي 

فوفىه أيب بؽي ؿم ؿل فؾحييم يـظين فؾحبقى ظقّىروس 

ـّّوهلم افزـّّي . ثّّم رتّّى احلبقّّى بّّن ظؿّّي احلبقّّ فت

 ظقىروس افػوحتي ظذ ذفك.
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  ( ) 

ومن ـيم احلبقى حسغ بن شفل وؿع زواج ظـى احلبقى   

حمسن بن ظؾوي افسّؼوف فّبعض أو ده وأراد افضّقوؾي 

ؿىر محل رز ... ؾؼول ينو ده هّذا أمّيه شّفل ويوجّى 

ظـىكو دم افبؾى .. وفؽن دو ؿيب افزواج بحٌّ ظّن افّيز 

ؾؾم جيى ر  ظـى معورؾّه , وأفّل ظؾقّه أو ده دم ذفّك 

ؾخيج احلبقّى حمسّن بّن ظؾّوي مفؿومّو مغؿومّو اػ 

ادحل ادسؿى ) يثؿي ( بحيي افبؾى ومؽٌّ ظـّى حجّية 

ـبرة هـوك شوئال مبّتفال اػ اهلل تعّوػ دم ؿضّو  حوجتّه 

ؾبقـم هو ـّذفك إذ أؿبّل أحّى أو ده افقّه بؽتّوب مّن 

فل .. وإذا ؾقه أكّه أرشّل فّه تسّعي احلبقى حسغ بن ش
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أمحول بييئي من افؽيا  وأخزه ا بن بوصوهلو وأهنو حتًّ 

افبقً ؾبؽى احلبقى حمسن من صىة افػيح وؿّول ينو ده 

 مو صؽي هذا افعطو  ا  أن كضقف به أهل شقمن .

 

  ( ) 

احلبقى أمحى اجلـقى مية شؿع خببو وحيـوت مزظجّي دم  

, ؾسلل : مّو هّذه احليـّوت ؟  افبقً , تؽيرت وضوفً

ؾؼقل فه : هم   اينو د ضوفعغ كوزفغ دم افىرج بخبى , 

 ومـعـوهم ؾم اشتؿعوا .

ؾؾم ظود دم افقوم افثو  من خورج افبقًّ , ودخّل دهؾقّز  

افبقً, ضؾى حمػيا ـبرا , ثم دظو من اينو د, ؾؼول هلم : 

, إ  أرى ظـىـم ؿوة , وؿى شؿعً بوينمس حيـّوتؽم 
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وأكو اآلن صوئى , وَعقف افؼوى , وصعود افىرج يشق 

ظع  جم , ؾلحبؽم ـؾم أريّى افصّعود حتؿؾّو  دم هّذا 

ادحػي ؾوظتذر اينو د . ؾؼول هلم :  بى من أن حتؿؾو  ! 

ؾحؿؾوه حتى أوصؾوه اػ افطوبق افثو  , وفؽـفم تّلدبوا 

بعى ذفك , وتيـوا اخلبى واحليـوت ادزظجي , وظيؾّوا 

 ن ذفك شقوشي من احلبقى .أ

 

  ( ) 

إن احلبقى أمحّى  ؿولظبىافؼودر بن امحى بن ضوهي  احلبقى 

اجلـقى , مية أظطو  ظؼين ريول ؾياكصه , وؿول يل : خذ 

هبو ظسال ينخقك ضوهي , فقتؼوى به ظذ افعبودة , وكحّن 

 ذـو  دم ذفك .
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  ( ) 

وصّؾً اػ ؿّول  افعقّىروسظؿي بن ظقىروس  احلبقى 

مؽي ادؽيمي , وكزفً ظـّى خّويل ظبّىافيمحن بّن ظّع, 

وخويل حمؿى بن ظبىافيمحن ال اجلـقّى , أحسسًّ بقّـفم 

جػّّوة , وفؽّّن هلقبّّي خّّويل ظبّّىافيمحن بّّن ظّّع , مّّو 

اشتطعً أن أشلفه , وأؾوحته بؽالم , ؾػوحتً خويل حمؿّى 

بن ظبىافيمحن بّم أحسسًّ بقّـفم , ؾّلخز  أن خّويل 

ىافيمحن بن ظع مصؿم ظذ أن كعود كحن وـل افعوئؾي ظب

اػ حرضموت بعى أدا  احلٍ هذا افعّوم , وإ  ظورَّته 

أو  دم أمي افعودة , ودو وجىتّه مصّؿم ضؾبًّ مـّه أن 

هّّ 2211كتلخي اػ بعى أدا  احلٍ افعوم افؼوبل , أي ظوم 



 نزهة الّسالكين في قصص السابقين    

     (46) 

كظّّيا اػ أن اينو د شّّؼوف وظبّّىافؼودر شّّقبؾغون شّّن 

ذا افعوم , ؾـغتـم هذه افػيصّي فقمديّو ؾييضّي افتؽؾقف ه

 احلٍ , ؾيبم   تتوح هلم ؾيصي احلٍ بعى ذفك .

ؿول افسّقى ظؿّي : ؾيأيًّ ـّالم اخلّول حمؿّى وجقفّو ,  

ؾػوحتً خويل ظبىافيمحن بّن ظّع , وـؾؿتّه , ؾّنذا هّو 

مصؿم ظذ افعودة اػ حرضموت , وأخرا , ؿؾًّ فّه : 

, أن مؽي أؾضل افبؾّىان , أكً بال صك ,   خيػى ظؾقك 

هي بؾى اهلل وأم افؼيى , ثم إن رأي اخلول حمؿى دم حمؾّه , 

ربّّم اينو د   يؿؽّّـفم احلٍّّ بعّّى ذفّّك , ؾؾّّمذا هّّذا 

 ا شتعجول ظذ افعودة ؟

ؾلجوبـي اخلول ظبىافيمحن بحمس واكػعّول , وؿّول : يّو  

!  إكـي مـذ وصؾً اػ مؽّي , حتّى افقّوم , رأيًّ  ظؿي 



 نزهة الّسالكين في قصص السابقين    

     (47) 

أو دي وضبوظفم افتي ـّوكوا ظؾقفّو بّسيم , ؿّى أخال  

تغرت وتبىفً , وذهى ثالثي أربوظفّو , ومل يبّق معفّم 

من أخالؿفم افطقبي ا  افيبع ؾؼط , ؾّوينوػ إكـّو كعجّل 

هبم , مع مو بؼي معفم , اػ تييم , فتعود افقفم أخالؿفّم 

 وضبوظفم احلسـي .

 

  ( ) 

اصسى مـّي ؿول ن جزان افشقخ شعقى بن ظبقى حققؿى ب 

افسقى ظبىافيمحن بن ظع اجلـقى موئي ـّقس أرز ودؾّع يل 

ثؿـه ـؾه , وذفك فزواج أحى أحػوده , وـون اينرز افّذي 

 أرشل افقه من افشحي مل يصل , وافزواج ؿى ؿيب وؿته .
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ؿول افشقخ شعقى ادذـور : ؾبقـم أكو أشتعى مرشول اينرز  

قه من افشحي ؿّى وصّل إذ بؾغـي أن اينرز افذي أرشل اف

ؾتوؿػً ظن إرشول اينرز افقه , وظيؾً أن افصػؼي افتّي 

ظؼىهو معي مػسّوخي , ينكّه مل يشّس اينرز مـّي , ا  مل 

يصل اينرز افذي أرشل افقه , واآلن ؿى وصل افقه , ؾليّي 

 حوجي فه دم أرز ينخي ؟ 

ؾؾم مضً أيوم , اشتىظو  , ؾذهبً افقه , ؾؾّم وصّؾً  

يل : أين اينرز ؟ ـقف مو أرشؾته ؟ ؾؼؾًّ فّه : افقه , ؿول 

دو بؾغـي وصول اينرز افذي ــّتم دم اكتظّوره , توؿػًّ 

ظن إرشول مو ظـىي , واظتؼىت أكه فقس فؽم حوجّي بّه 

 اآلن . وهذا افثؿن ميجعو فؽم .
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ؿول : ؾوكتفي  , وظوتبـي , وؿول يل : إ  مو ظودت كػزّ  

هى وأرشل اينرز ـؾه افيجوع ظن ر  ؿى ؿؾته أبىا . اذ

 . ؿول: ؾذهبً وأرشؾً اينرز افذي مؾؽه مـي مجقعه .

 

  ( ) 

احلبقى أبوبؽي ظبىاهلل بن أمحى اهلـىوان ظّزم ظّذ حٍّ  

م , وضؾّى مّن 2012هّّ   2121بقً اهلل احليام شـي 

ع مّن واحلبقى أمحى بن ظّع اجلـقّى أن يشّسي فّه ؿصّ

أكّه إذا مّوت  , يييىه فزاده فؾحٍ , وذط ظؾقّه ؾوىاحل

 ؿبل أن يمدي افقه ثؿـه أن يزئه مـه .
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ؿول احلبقى أمحّى اجلـقّى : ــًّ أمتـّى أن يطؾّى مـّي  

احلبقى أبوبؽي صقئو . ؾؼؾً فه : يّو شّقىي إن احلٍّ مّو 

 وجى ظؾقؽم فعىم اشتطوظتؽم , ودوذا تتؽؾػون ؟ 

ؿول : ؾغضى ظع  , وتغر فوكه , وؿول : إكـّي أرى إن دم  

ؾيصي جيى أن أؽتـؿفو , ينكـّي ربّم   أدرك  هذا افوؿً

قً يغّزفن ـّل يّوم رضّال مّن بمثؾفو , إ ن افبـوت دم اف

بّّلجية أوؿقّّي فؽّّل رضّّل , وهّّذه  –افؼطّّن  –افعطّى 

اينوؿقي تؽػقفن مصوريػفن افبقتقي يومقو , ؾوينوػ مّو دام 

ؿى َؿـً مصوريف افبـوت وافبقًّ افقومقّي أن أتوـّل 

 سػي اػ احلٍ .ظذ اهلل وأظزم ظذ اف

  ً ً  *** ودم شبقل اهلل مو فؼق ً  ا  إصبع دمق  ومو أك
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ؿول احلبقى أمحى اجلـقى : ثّم شّوؾي اػ احلٍّ , ؾلصّوبته  

هـوك أمياض ـثرة , ومسه أذى صىيى . ؾؾم رجع , ؿول: 

إكـي تلفقً ظذ اهلل دو اشتشّفىت بوفبقًّ ) إن أكًّ ا  

ي رض صىيى , وفؽن إصبع ... افخ تلفقً ظذ اهلل , ؾؿسـ

ورد ظع  حول ظظقم بزـي افيشول صّذ اهلل ظؾقّه وافّه 

 وشؾم .

 

  ( ) 

من ـيم احلبقى حسّغ بّن شّفل ـّون افسّقى اجلؾقّل  

افعورف بوهلل تعوػ ذو افؽشف اجلّع احلسّن بّن صّوفل 

افبحي اجلػيي معومال آلل ادعوذ من أهل صبوم ويطؾّى 

ريول نو ظؾقه من افىين افعؿقل من احلبقى حسن ثالثمئي 
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ومل يؽن ظـّىه ر  ؾوشّتعون احلبقّى احلسّن بوحلبقّى 

ظبىاهلل بن حسّغ بّن ضّوهي ؾوشّتعون احلبقّى ظبّىاهلل 

بوحلبقى ظؾوي بن ظبىاهلل احلبق صوحى ثبّي ؾلرشّل 

احلبقى ظؾوي مؽتوبو فؾحبقى حسغ بن ظبىافيمحن بّن 

شّّفل اػ تّّييم ؾػّّيح بّّذفك افؽتّّوب وبؼضّّو  حوجّّي 

ى حسّن ؾلرشّل ثالثمئّي ريّول فؾحبقّى ظؾّوي احلبق

بتحويل ظذ ال افيويؼي بثبي وأرشّل فؾحبقّى ظبّىاهلل 

مثؾفو بتحويل ظذ أحى ادعورف بوفغيف وأرشّل ضؾّى 

احلبقى احلسن ثالثمئي ريّول ظـّى ال بّن جبّون مّن ال 

افغيؾي وأرشل مؽتوبّو آلل معّوذ اػ صّبوم أن يؼطعّوا 

م ظّن جـّوب احلبقّى ظؾقه ثالثمئي مّن أصّل مّو فّى 
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احلسن بن صوفل ؾصّورت اجلؿؾّي افّف ومّوئتغ ريّول 

 صىؿي دم يوم واحى . 2188

 

  ( ) 

ؿول افشقخ مبورك بن حمؿّى بّو شّفل فؾحبقّى ظّع بّن  

حسن افعطوس شـه من افسـغ وهو دم صغيه كييّىك يّو 

شقىي ظع تصع بـو دم رمضون إمومو دم ادسجى وكجعّل 

ادسجى ؾؼّول احلبقّى ظّع مـؽّيا فك صقئو من ؽؾي مول 

ظؾقه يو صقخ مبورك جزاك اهلل خّرا تييّىوكـي أصّع دم 

رمضون بوينجية وأخز جىه احلبقّى احلسّغ بّن ظؿّي 

افعطوس بذفك ؾؼول فه احلبقى حسغ يو ظع إمّو تؽّون 

مثل أم موشى تيَع وفّىهو وتلخّذ أجيهتّو اذهّى اػ 
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يل افذي  افشقخ مبورك وؿل فه يؼول جىي حسغ اجعؾوا

ّّول  ّّه مّّن اينجّّية وشلصّّع بؽّّم دم ادسّّجى ؿ جتعؾوك

 ؾومتثؾً اينمي وصؾقً هبم .

 

  ( ) 

ػ ادسّقؾي ظـّى إافبحّي جو  احلبقى حسّن بّن صّوفل  

احلبقى ظبىاهلل بن حسغ بن ضوهي ثم إن احلبقّى حسّن 

ؿوم اػ موَع اخلال  وـون ظـى ادوَع مىاس اظىت فه 

م رَوه ؾؾبسّفو ودخّل ؾؼول هذه كعول ظبىاهلل وفؽـو كعؾ

هبو اخلال  ثم جو  وجؾس ؾؼول يو ظبىاهلل دخؾـو افطفّورة 

بـعؾقك ظؾم بيَوك ؿول ؾلمي احلبقى ظبىاهلل بّن حسّغ 
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بوفـعؾغ ؾيؾعومهو وؿول ر  دس رجع حسن بن صوفل 

   يؿؽن أن كىظه دثل ذفك َعومهو دم افصـىو  .

 

  ( ) 

ن هوصم ظؿي احلبقّى ـوكً ابـي احلبقى ضوهي بن حمؿى ب 

ضوهي بن حسغ وأخقه ظبىاهلل ؿى ظؾؿفّو أبوهّو وهّذهبو 

حتى ؿول اجتؿعً ؾقفو ذوط افؼضو  مل يؼكّ ؾقفّو ا  

افذـورة وهي افتي ربً احلبقى ضوهي بن حسغ وأخّوه 

ظبىاهلل وـوكً تضع هلم افغىا  دم مؽون مظؾم وإذا جوسا 

ل فؽّم ؿوفً هلم ادخؾّوا فعّل اهلل يعطّقؽم صّقئو ويػّت

ظؾؼتفم بوهلل ومو جو ـم ظن اهلل اؿبؾوه ـؾه وإذا ؿّوبؾتؿوه 

 بغر افؼبول مل تـتػعوا بق  .
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  ( ) 

ـتى احلبقى ظبىاهلل بن ظؿي بن حيقى ـتوب اػ احلبقبّغ  

ضوهي وظبىاهلل ابـي حسغ بن ضوهي من جووة يؼّول ؾقّه 

وصؾـو اػ جووة ووؿعً اجتمظّوت وتّذـرات واؿبّول 

ظذ ايىيـو أكّوس ـثّر ووؿّع ـّذا وـّذا ؾؽّون واشؾم 

جواهبم وصّل ـتوبّك وصّؽي اهلل شّعقك وفؽّن حّول 

وؿوؾك ظذ افؽتوب   تتخؾف شوظي إذا أردت أن حتوك 

ؾـييىك حتوك صقوذر   حموٍ ؾؾّم وصّل ؿّول فّه خوفّه 

ظبىاهلل واحى من أهّل افبقًّ يؽػّي افوجّود واوفئّك 

 ؽويتفم يؽػون أكػسفم .
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  ( ) 

حيؽى أن احلبقى ظبىاهلل بن ظؿي بن حيقى أتوه بعض أهل  

وأظطوه مٌجه وؿّول فّه إذا بّىت فّك حوجّي  ادغيب

ؾوٍج ؾقفو ؾلخذهو مـه وأٍج ؾقفو فقؾي ؾحرضّ حوهلّو 

أربعي كػي ؾسلهلم من أكتم ؿوفوا كحن خىمي هّذا افٌّاج 

جوكقي ريو ت من افبحّي ؾغّوبوا بتو  أينمو حوجتك ؿول 

هبو وهي تؼطي مو  ووَعوهو بغ يىيه ؾـظّي  شوظي واتوه

مو ؾقفو وأميهم بيدهو اػ افبحّي ودّو أصّبل دؿفّو ظّذ 

 احلجي زهىا مـه دم افىكقو وثؼي بوهلل ومو ظـىه .
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  ( ) 

احلبقى ظؿي بن حسن احلىاد مية خيج من افسو  وهّو  

حومل شؿن دم وظو  ؾعورَه رجل مؼيب فؾىوفي ؾؼّول 

يصؾل أكً حتؿل هذا هوته بوامحؾه فّك فه حبقى ظؿي مو 

ؾؼول فه أكو ريض ؾؽؾف ظؾقه أظطوه ايوه حيؿؾّه واحلبقّى 

ظؿي مو يعيف أن افيجول مؼيب ظـى افىوفي ؾؾّم وصّل 

اػ افىار ؿول فه صف ؾالن يل محل فك افسؿن مؼيب ظـى 

افىوفي ؾؼول هلم مو يتؼّيب ظـّى افىوفّي ا  ظّون اآلن 

مو أـل ر  محؾته يى ظّون  معود يصؾل فـو افسؿن وأكو

 ؾلخذه وتصى  به .
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  ( ) 

احلبقى أمحى بن زين احلبق ظّورض أحّى مّن او د ال  

افعقىروس ال ادعقؼوب , ؾّلراد احلبقّى افعقّىروس أن 

يصوؾل احلبقى أمحى وهو راـّى , ؿّول احلبقّى أمحّى : 

اصز خؾـو اخيج من ؾو  افىابي . ؾبعى مو صوؾحه .. ؿول 

أمحى : يو وفىي , صف جىك ظومل , وأبّوك ظّومل, احلبقى 

ّّقفم  ّّوك ورع , جّّى واجتفّّى   ختؾ وجّّىك ظّّومل , وأب

غر.  يؼوفون اكؼصعً دم خييق افص 

ؾوؿعً ـؾؿي احلبقى أمحى موؿعو دم ؿؾّى افعقّىروس ,  

 ؾجى واجتفى دم ضؾى افعؾم حتى صور من ـبور افيجول.

 



 نزهة الّسالكين في قصص السابقين    

     (61) 

 

  ( ) 

شؿع مية ضبّل دم احلبقى ظؿي بن ظقىروس افعقىروس  

افشؿس شور اػ  , ودم افصبوح افبوـي دو ذؿًدار بسيم 

ظـى افسؾطون حمسن بن ضوفى وظوتبه ظتوب ـبر وؿول فه 

  تلخذه  فؽـه ظؿي بن ظقىروس, هذا مو يصؾل دم تييم 

 . دم اهلل فومي  ئم

 

  ( ) 

احلبقى ظقىروس بن حمؿى بّن صّفوب وأخقّه احلبقّى  

ؿى خوان أصؼو  بقـفم حمبي ومودة ؾؽون ظبىافيمحن بن حم

احلبقى ظقىروس إذا ؿيبوا فه افعشو  وافعشو  رضى ؿول 
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أول ختزوا أخي ظبىافيمحن ينه ظشوه افؾقؾي إن ـون ظشّوه 

كه ويلـؾوكه مية واحلبقّى حوف جيي بو كلـل مية وخيؾطو

ظبىافيمحن ـذفك إذا ؿى ظشوه رضى يؼول ختّزوا أخّي 

ظقىروس ينه ظشوه إن ـون ظشوه حوف جيي بوكخؾط كحن 

 وايوه.

 

  ( ) 

جوسا افزيىيي اػ حرضموت ومعفم اشّئؾي واظساَّوت  

ظذ ظؾم  حرضموت وخقؿوا دم بوجؾحبون خيج افّقفم 

ؾػؼقّه دم صّورة خّودم احلبقى ظبىافيمحن بّن ظبّىاهلل ب

ّّو  ّّول هلّّم م حّّياث ومعّّه مزحّّوه ؾتحّّىث معفّّم وؿ

مؼصودـم وذـيوا فه ادسوئل افذي معفم ؾلؾتوهم وحؼق 
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ظؾقفم حتؼقؼوت ـومؾي ثم شلهلم هو ظن مسّوئل ؾوؿػّوا 

ومل يؼىروا ظذ امجوبي ظـفو ؾعظم دم ظقـفم جىا وؿّوفوا 

ر إذا ـون هذا وبصػته خودم حياث ؾؽقف بعؾمئفم افؽبو

 ورجعوا من حتً تييم ومل يىخؾوا .

 

  ( ) 

ضؾبوا ال تييم من احلبقى ظبىاهلل بّن حسّغ بّن ضّوهي  

وؿوفوا فه بغقـو واحى جيي فقفو ظومل بغقـّوه يعؾّم أو دكّو 

ؾؼول هلم احلبقى ظبىاهلل بن حسغ هوتوا احلبقى حمؿى بن 

حسغ احلبق ابو احلبقى ظع احلبق ؾؼوفوا فه حمؿى بّن 

حسّغ بّن شّفل احلبقّى  ؾؼر مو معه ر  ؾوػ حسغ

وأخذ فه افىار وماله بوفػيش وادطعّوم واينوا  وجعؾّه 
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مؾك فؾحبقى حمؿى بن حسغ هو ومو ؾقه ؾىظوا  احلبقى 

حمؿى بن حسغ احلبق وجو  وظؾم اينو د وؾفؿوا ر  

ؿول احلبقى ظؿي بن حسن احلىاد افتي ـتبًّ مّن كسّخ 

سّخي واكّىروا ختؿّوا افؽتّوب دم ؾتل ادعّغ أربعّغ ك

ادسقؾي ظـى احلبقى ظبىاهلل بن حسّغ بّن ضّوهي وأفؼّى 

َقوؾي احلبقى حسغ بّن شّفل ؿّول احلبقّى ظؿّي بّن 

حسن افىخون ظؼّى دم أبّىاكـو مّن افّىخون يل يطيحّه 

حسغ بن شفل ثم إن اينو د تيؿوا وؾفؿوا ر  ؾؼّوفوا 

ؾؼّه مّن فؾحبقى ظبىاهلل بن حسغ بغقـّو واحّى فقفّوا أ

حمؿى بّن حسّغ احلبقّ ؾؼّول هلّم حمؿّى بّن ظبّىاهلل 

 بوشودان ؾؽتبوا فه وفؽـه أظتذر .
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  ( ) 

خّزوه أاحلبقى ظؿي بن شّؼوف وهّو دم اثـّو  افّىرس  

وؿوفوا فه إن وفىك شؼط واكؽٌّت يّىه ؾؼّول دم كػسّه 

افظّّوهي إن ال افّّىار مّّو خيجّّوا افصّّىؿي ؾجّّو  وحلّّق 

دم حمؾفو دم افطو  ؾؼّول هلّم مّو افصىؿي يل أظطوهم ايوهو 

شؼط افوفى و  اكؽٌت يىه ا  دّو اكؽّم مّو أخيجتّوا 

افصىؿي وفو اخيجتوهو فؽون مو وؿع بوفوفّى ر  افؾؼّم 

 تىؾع افـؼم .
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  ( ) 

ـون احلبقى ظبىاهلل بن أمحى اهلـىوان يؾؼّي درس دم داره  

بوفسحقل ؾجو  اػ ظـىه احلبقى ظع بن صقخ بن صّفوب 

ثالثي أيوم جيي اػ حتً بقته و   ؾسـهوؿصىه بويؼيأ ظؾقه 

يػتل فه وافتالمذة يل ظـىه يؼوفون فه اؾتل فه صػه ذا ظّع 

بن صقخ ضوفى ظؾم وصوحى ؾفم ثوؿى وذـو  ؾؼول هلم 

جيؾّس ؾبعّى مّو  تيـّوهفؽـه وفى توجي ؾقه كخوة افتجور 

ه خيجوا افطؾبي من ظـىه ؾتل فه وؿول فه ينه جوبك ؾؼول فّ

جقً بو اتبورك ظؾقؽم وبّو اؿّيأ ؾؼّول فّه ؿبّل مّو تؼّيأ 

بووصقك يو وفىي اػ افسّو  جتقّى فـّو حوجّي افػّال  

وحوجي افػال  ومن مجؾي ذفك ؿول فه هً فـو خلّم ؾؼّول 
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فه احلبقى ظع بن صقخ وين افوظو  ؾؼول فه ـؿك ؾطؾّع 

احلبقى ظع بّن صّقخ اػ افسّو  وجّوب احلوجّوت يل 

فو ـم أميه احلبقى ظبىاهلل بن أمحى ؾؼول ضؾبفو احلبقى ـؾ

 فه اآلن تصؾل فؾؼياه وافتعؾقم.

 

  ( ) 

جو  بعض افسودة من أـوبي ال افسّؼوف وحّذاؿفم مّن  

شقمن فزيورة كبي اهلل هود وـون يؿق ظّذ رجقؾّه وزاده 

ظذ ـتػّه ؾّيـض بعّض افسّودة مّن أهّل تّييم ظّذ 

اده دم راحؾته ؾحؿؾً ظذ افسّقى وأشّؼطته وجعؾًّ ز

جوكى وظممته دم جوكى ودحؼته ؾؼوم افسقى يـػض ثقوبّه 
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وهّّو يضّّحك ويؼّّول مّّو صّّو  اهلل أهّّل تّّييم حيبّّون 

 افيظشي.

 

  ( ) 

من ورع افسقى ظؿي بن ظبّىافيمحن بّن صّفوب وحتييّه  

ريض اهلل ظـه أكه إذا ـتى ينحّى صّقئو مّن ـتّى افعؾّم 

ض مّن وـون ادؽتوب فه دم افعودة هو افذي يعطقّه افبقّو

ظـىه فقؽتى فه ؾقه , ؾنذا ؾيغ من افؽتوبي وذهى بوفؽتوب 

اينورا  افتي ربم  ناػ صوحبه ؾنكه ييد افقه ـل مو ظـىه م

وؿع ؾقفو ر  من افغؾط افؼؾؿّي , وافغالؾّوت افسّودا  

 واخلقوط افتي ييبط هبو افبقوض .
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      شّبعي أجّزا  دسّجى افؽّوف  ا ً ومية ـتى مصحػو جمز 

م ( ظذ ؿّيا ة ايب ظؿّيو , ؾؽّون مّن صّىة ) شحقل تيي

حتييه وورظه يذهى اػ ذفك ادسجى أول افؾقّل وينخّيه 

,فقحرض افؼيا ة دم ذفك ادصحف ؾقصؾل ـّل مّو جيّىه 

خموفػو فؼيا ة أيب ظؿيو , وـذا مو جيّى ؾقّه مّن اينؽّالط 

افؼؾؿقي ظذ أن خطه ريض اهلل ظـه ؽوفبو يؽّون مضّبوضو 

 احلسن واجلودة . ؿؾقل افغؾط وظذ ؽويي من

 

  ( ) 

ـون أحى شّودة ) شّقمن ( مسّوؾيا ب ) جّووة ( وـّون  

ييشل فؼيابته رشوئل وبـوـس ـل شـي ؾؼىم مّن افسّػي 

ؾجو  ؿيابتّه ييحبّون بّه ؾؼّول هلّم : ظسّوـم ؾّيحتم 
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بؼىومي افقؽم ؟ ؾؼوفوا فه : ؾيحـو بّك مّن جفّي ـوكـّو 

ينن ادّىد اتػؼـو بك ورأيـوك , ومن جفي أخيى مو ؾيحـو 

افذي ـون يصؾـو مـك وأكً مسوؾي بو يـؼطع ؾؼّول هلّم : 

  ختّّوؾون مجقّّع مّّو تعتودوكّّه مّّن افّّىراهم وافبـّّوـس 

بلظطقؽم إيوه وبوشزه ظذ افعودة ـؿؽوؾله ؾؽون ـل شـي 

يعيف اػ جووة ؾرشؾون فّه افؼمصّوت وافّىخون ؾّنذا 

وصؾً افقه ؾيؿفو وجعؾفو دم بـّوـس وـتّى ظّذ ـّل 

شم صوحبه ثم يػي  ذفك ظؾّقفم ـلهنّو جّو ت بـؽس ا

 من جووة مبـؽسي .
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  ( ) 

احلبقى أبو بؽي بن حمؿى ادشفور , ؾؼول : ـون بورا بوافىه  

وـون وهو مسوؾي ييشل فوافىه افؽسو  ؾرشل فه ـسّو  

 افزد فـػسه وـسو  احلي فـػسه .

ودو ـون احلبقى حمؿى زاهىا إذا وصؾه افؽسّو  .. يضّؿه  

و  يستعؿؾه , ؾؾم ؿىم احلبقى أبوبؽي مّن افسّػي وجّى 

صـىو  وافىه مًن بوفثقوب افتي ييشؾفو فه , ؾؼّول فّه : 

 دوذا مل تستعؿل افثقوب افتي أرشؾتفو فك ؟

ؾؼول فه : أكو مو أشتعؿل ثقّوب صّغل افؽػّور , وأكّو مّو  

أشتعؿل ا  صغل احلويك ظـىكو ينن افتي تغزل تذـي اهلل 

 يذـي اهلل . وافذي حيوك
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  ( ) 

جو  أحى افسودة ال افعقىروس اػ افشقخ أيب بؽي بن شومل  

فقؼيأ ظؾقه ؾؼول : ظود ؾقك كخوة ال افعقّىروس  بّى أن 

 كـزظفو مـك أو  .

وافشقخ أبوبؽي كػسّه جّو  اػ افشّقخ معّيوف بومجّول  

فألخذ ظـه ؾسـّه حتًّ افّىار ثالثّي أيّوم وـّون ظـّىه 

ى ظّذ رأس افشّقخ أيب بؽّي كػّض َقوف ؾلمي أن يؾؼ

افتػول ومو دم ادغسول من ادو  ؾلفؼي ظؾقه ومل يّذهى مّن 

 حتً افىار حتى ؾتل فه .
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  ( ) 

احلبقى ظؾوي بّن ظبّىاهلل بّن صّفوب دخّل ذات يّوم  

دسجى افسّؼوف ؾوجّى احلبقّى ظقّىروس بّن ظؾّوي 

افعقىروس يبؽي ؾؼول فه مو يبؽقك يو ظقىروس ؾسّؽً 

ىروس ؿول فه ؿل افؼصى اكـو بّو ؿّىر بوكػعّك احلبقى ظق

ؿول فه ظع دين شّبعمئي ريّول ينحّى وصّوحى افّىين 

ضؾى موفه ظـىي واكو أبؽي فييب ؾؼول فه   ختوف بوفؾقّل 

بّّو تصّّؾك فؽّّن بؼّّط أن   ختّّز أحّّى هّّذه مؽّّورم 

 اينخال  ودو بوفؾقل أرشؾفو اػ بقته .
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  ( ) 

أمحّى بّن ظؿّي بّن  ؿول ادعؾم ظوض شىيس فؾحبقّى 

شؿقط ميادكو من احلبقى ظبّىاهلل بّن ظؿّي بّن حيقّى أن 

يصع بـو ؾؼول احلبقى أمحى كحن مو كسك أحى يصّع بـّو 

حتى كسؿع ؾوحتته ؾلتى احلبقى ظبىاهلل بن ظؿي بّن حيقّى 

وجثى بغ يىيه وؿيأ افػوحتي ظؾقه ؾؼّول فّه أمّو اآلن ؾؼّى 

حلبقّى أمحّى شؿعـو ؿيا تك افػوحتي ؾودخل وصل بـّو وا

يىري أكه ظبىاهلل بن ظؿي وظّورف بؼيا تّه وفؽـّه ؾعّل 

 ذفك فقعؾم ؽره .
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  ( ) 

ظبىاهلل حسن افسؼوف دو شوؾي أو ده اػ جووة وؾّتل اهلل  

ظؾقفم بودول أرشؾوا فه موئي ؿيش ؾّومتـع مـفّو ؾؼبضّفو 

وـقؾفم حمؿى حميوس وأتى هبو افقه وؿّول فّه يّو حبقّى 

ىراهم فك من أو دك ؾؼول فّه مّو بـسّؿع ظبىاهلل هذه اف

بودئوت ا  دم افؼصى وامتـع من اشتالمفو ثم إن حميوس 

شور اػ احلبقى حمسن بن ظؾّوي افسّؼوف وأخّزه بّلن 

احلبقى ظبىاهلل بن حسّن أرشّل فّه أو ده موئّي ؿّيش 

وامتـع من اشتالمفو وؿول مو كسؿع بودئوت ا  دم افؼصى 

ي افىراهم ظـىك واخّيج ظّذ ؾؼول فه احلبقى حمسن ابؼ

حبقبك ظبىاهلل مـفو ثم إن احلبقى ظبّىاهلل ضؾّى مّن اهلل 
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افـؼؾي خوؾو من افىكقو واؿبوهلّو ظؾقّه وؿّول اينو د ـؾّم 

مه زمن بو ييشؾون موئي ؾؾم يبؼى ا  زمـو يسّرا حتّى 

 توؾوه اهلل ريض اهلل ظـه وكػعـو به .

 

  ( ) 

خّيج ذات فقؾّي ومعّه احلبقى حمؿى بن هودي افسّؼوف  

مجؾه من افطؾبي اػ أكقسه حمل شقىي ظع بن حمؿى احلبق 

حّّغ بؾّّوؽفم ؿّّىوم شّّقىي احلبقّّى أمحّّى بّّن حسّّن 

افعطوس ؾؾم وصؾـو وجىكو شقىكو احلبقّى ظّع وشّقىكو 

احلبقى أمحى مستغيؿغ وادسؿع يسؿع وظـىمهو مجؾه من 

 افسودة افعؾّويغ وادحبّغ وـؾفّم شّوـتون ـّلكم ظّذ

رسوشفم افطر ؾؼول بعضـو كصوؾل وبعض ؿول   بّم دم 
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ادجؾس من اهلقبي افعظقؿي وشّقىي ظّع وشّقىي أمحّى 

مطيؿون وظؾقفم من اهلقبي واجلالل مو  اؿىر ان أظز ظـّه 

ؾتؼىم بعض افىاخؾغ فقصّوؾل ؾؿـّع شّقىي ظّع مّن 

ادصوؾحي ؾؾم اكؼه ادجؾس ظتّى بعضّفم ظّذ ادـّع 

يل إذا ضي    يـبغي تؽؾقؿه ينكه ييى مو  وأجبـوه بلن افو

 كيى .

 

  ( ) 

حيؽى أن بعض جموفز احلبقى حومى بن ظؿي حومى ؿّول  

فؾحبقى حومى ذات يوم كييى مـّك يّو حبقّى حومّى أن 

جتعل فك شببو ؾال ر  مثؾّه وأكّو دّو جعؾًّ يل حياثّي 

اشسحً ومألت افىار من افطعوم ووَع اهلل افزـي ؾقّه 
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ييىك جتعل فك حياثي مثع ؾؼول احلبقى هذا رأي واآلن ك

حسن اذهى اػ افسو  واصس فـّو موصّقي ؾسّور افيجّل 

وأخذ ثور فؾحبقى حومى وأدخؾّوه ادؼّود وشّـوا ظؾقّه 

وزرظوا ودو حصىوا افزرع وجىوا مخسغ ؿفوول تييؿي 

ؾػيح احلبقّى حومّى بّذفك وخّيج اػ افيوحّي وؿّول 

ـي اجعؾوا فؽم شببو وأكو دّو احلياثي مور مثؾفو ؾػقفو افز

جعؾً يل شببو حصل يل افطعوم ومألكّو افّىار ؾؼّول فّه 

واحى من أبـو  افسودة رخصي أتؽؾم يو ظّم حومّى ؾؼّول 

كعم ؾؼول افذي ؿؾً حق وفؽن افذي حيصل من احلياثّي  

مو يػي بنثم رضبي أو كخسي بوفثور مّن افسّو  وإذا ؿّول 

ـّي وكخسّـي وؾعّل افثور يوم افؼقومي هذا طؾؿـي ورضب

يب ـذا ؾقؼول ومن شؾطه ظؾقّه ؾقؼّول احلبقّى ؾّالن ؾّم 
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جوابك فيبك ؾصوح احلبقى صقحي وؿول فؾيجل اذهى 

وبع افثور واينشبوب موفـّو صّوفل هبّو وافّيز  مّن اهلل 

 ورجع احلبقى ظذ مو ـون يعتوده .

 

  ( ) 

احلبقّى ظبّىاهلل و زار د  احلبقى ظبىاهلل بن حسن افسؼوف  

سغ بن ضوهي بجؾه وظظؿه وؿول دن ـّون حّورضا بن ح

ظـىه ظبىاهلل دم ظومل وافـّوس دم ظّومل تييّىون أن تعيؾّوا 

حوفه ؿول كعم ؿول بسلفه واشؿعوا مو يؼوفه ؾؼول يو ظبىاهلل 

ـم أو دك ؾوفتػً احلبقى ظبىاهلل اػ وفىه أمحى وؿول فه 

ـم إخواكك ؿول شقىي احلبقى ظبىاهلل بن حسغ أو ده 

 هم دم ؿؾبه ؾضال ظن ؽرهم . مو
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  ( ) 

شور اػ تييم ؾؾم وصل افسؼوف حسن بن شؼوف  احلبقى 

وؿع خسوف ؾذهى اػ مسجى بوظؾوي فقصّع ؾؼّىموه 

ؾلم بوفـوس وصذ هبم صالة اخلسوف وـون حيػظ افؼيينن 

ـعودة أشّالؾه ؾؼّيأ دم أول رـعّي شّورة افبؼّية ورـّع 

افيـوع ال ظؿيان رـوظو ضويال ؿىر موئي ورؾع وؿيأ بعى 

ؾخيج رجل من ادسوـغ من افصالة وؿول أهل ادسّوجى 

ؿى خيجوا مو بؼي ا  كحن مو كخسّػً افؼؿّي ا  ظؾقـّو 

 وحىكو ال بوظؾوي وخيج من ادسجى .
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  ( ) 

يؼيأ ظـى احلبقى حسن بن  هخقؾ موػ ـون أحى افسودة ينل 

شؼوف ؾورتؽبه دين ومل يؼىر ظذ وؾوئّه وـّون صّوحى 

من اجلى حسّن دم افسّػي إػ اهلـّى  افيخصيطؾى ـيم ؾ

افىيون و  ؽبتـيؾؼول فه اجلى مو افسبى دم افسػي ؾؼول ارت

فـو حمى دم اهلـى ـوكوا اهع يسوؾيون ظـى احلوجّي إفقّه و 

يعطقفم مو يؼضون به حوجتفم ؾؾّم يّيخص فّه و ـّير 

ظؾقه افؼول ثالث ميات ثّم اكّه ؿّول فّه اريّى افسّػي و 

ومل يذـي صوحى اهلـى ؾؼّول فّه رخصّه أتوـل ظذ ريب 

ؾؼول ـقف بودرت بوفيخصي و شلفتفو مـك أو  و ثوكقو و 

ثوفثو ؾؾم تيخص ؾؼول فه اكّك او  تييّى افسّػي و اكًّ 
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متؽل ظذ خمؾو  مثؾّك ؾؾّم ارخّص و امّو ا ن تييّى 

افسػي و اكً متؽل ظذ اهلل ؾيخصً ؾسور احلبقى و دّو 

يواد اهؾه ؿّى مّوت  وصل اػ اهلـى وجى صوحبه افذي

 معفّم ووجى جـوزة دم ادسّجى ؾصّذ  ؾيجع اػ ادسجى 

ظؾقفو ؾغؾط ا مّوم و ـّز مخسّو ؾوختؾػًّ ينرا  افـّوس 

ؾؿـفم من ؿول ان افصالة صحقحي و مـفم من ؿول بوضؾّي 

ؾؼول هلم احلبقى مو هذه افضّجي ؾؼّوفوا فّه ا مّوم ـّز 

ضؾّي مخسو و اختؾػوا دم افصّالة هّل هّي صّحقحي ام بو

ؾؼول فواحى دخل افقفم و ؿل هلم افصالة صحقحي و ـون 

جوفسو دم اخييّوت افـّوس ينكّه ؽييّى و ذو هقئّي رثّي 

ؾىخل إفقفم و ؿول هلم شقى ؽييّى دم اخييّوت افـّوس 

يؼول افصالة صحقحي ؾؼوفوا فه اين هو ؾىهلم ظؾقه ؾؼّول 
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 ادـفوج و فو مخّس مل دمهلم افصالة صحقحي ؿول افـووي 

وا به و ظظؿوه و صوروا يضقػوكه و ـّل مّن تبطل ؾػيح

اَوؾه أظطوه صقئو مّن افّىراهم و أـيمّه ؽويّي امـّيام 

 ؾيجع إػ حرضموت و أدى ديـه.

 

  ( ) 

احلبقى ظع بن ظبىاهلل افسؼوف دو اراد تزويٍ بـته ضؾبّوا  

مـه ثوب زيـه هلو ؾؼول هلم اكو ينتقؽم بّه ؾؾّم ـوكًّ فقؾّي 

و ؿّّول هلّّم اؿطعّّوا ذبوهلّّو و افزؾّّوف اظطّّوهم مؾحػتّّه 

 خقطوهو ؾؼطعوهو و خقطوهو و ذهبوا هبو اػ زوجفو.
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  ( ) 

احلبقى ظؾوي بن ظبىاهلل بن حسّغ بّن ضّوهي ضؾّع اػ  

تييم ؿوصىا زيورة احلبقى ظبىاهلل بن حسغ بؾػؼقه ؾّيأى 

بـتو فؾحبقى ظبىاهلل بن حسغ صغرة تؾعّى دم افشّورع 

بىاهلل بن حسغ يـظيه من ـّوة ؾجعل يتلمؾفو واحلبقى ظ

افبقً ؾـوداه يوظؾوي اضؾع ؾطؾع افقه ؾؼّول فّه أظجبتّك 

 افبضوظي ؟ مى يىك أزوجؽفو ؾزوجه إيوهو .

 

  ( ) 

صذ  احلبقّى ظقّىروس بّن ظؿّي احلبقّ ذات مّية دم  

مسّّجى افسّّؼوف هّّو واحلبقّّى ظقّّىروس بّّن ظؾّّوي 
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ّّى  ّّى احلبق ّّبقل أـ ّّى افصّّالة وافتس ّّىروس وبع افعق

س بن ظؿي احلبق ظذ ؿىم احلبقى ظقىروس بن ظقىرو

ظؾوي افعقىروس وؿبؾفّو ؾؼّول احلبقّى ظقّىروس بّن 

ظؾوي حوصوـم ثم ؿول احلبقى ظقىروس بن ظؿي ـقّف 

مو كؼبل ؿّىم دوهبّو دم حمّياب افسّؼوف صّوا افسّوبؼغ 

حصّؾوا اخلّّر ـؾّّه بحسّّن افظّّن وا مّّتال  ببعضّّفم 

 افبعض .

 

  ( ) 

أهل شقمن فّه مقّل تّوم اػ أهّل ـون بعض اينخقور من  

افبقً افـبوي بوذ  دم حمبتفم حوفه وموفه وـون يعغ ـّل 

من أراد افتزويقٍ مـفم بق  من ادول   شقم ضؾبي افعؾم 
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ؾجو ه أحى مـفم يومو ضؾى مـه امظوكي فؾزواج ؾؼّول فّه 

فقس ظـىكو ر  دم هذا افوؿً ودّو رأى إظوكتّه متعّذرة 

ه ظـّىي رأي ؿّول ومّو هّو ؟ ؿّول فؼؾي ذات افقى ؿول فّ

كسسيض افوافىة وكزوجك ظؾقفو ؾخجّل افؼّيف مـّه 

ؾؼول   بلس ظؾقك ثم صوور وافىته وـؾف ظؾقفّو حتّى 

 رَقً ومجع بقـفم .

 

  ( ) 

احلبقى حسغ وافى احلبقبغ ضّوهي وظبّىاهلل بّن حسّغ  

ّّم  ّّي هل ّّىين وادالحظ ّّذين افوف ّّي هب ّّىيى افعـوي ّّون ص ـ

ى افعؾوم افـوؾعي , وـون إذا ضيؿته احلوجّي وتػييغفم فطؾ

ادعوصقي يـق شػيا يبتغي ؾضل من ؾضل اهلل مّو حيصّل 
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ـػويته وـػويّي أهؾّه وخصوصّو احلبقبّغ ادّذـورين , 

وـون إذا شوؾي يوـل هبم من يالحظفّم مّن أهؾفّم مّن 

افـسو  افصوحلوت من ؿيابته , ودّو ـوكًّ تؾّك ادّيأة   

وفّقس ظـّىهو مّن افيجّول مّن  ختيج حلضور ادىارس

خييج من احلبقبغ يياؿبفم ويّتحػظ ظؾّقفم دم مّىخؾفم 

وخميجفم جعؾً أجرا من أهّل افبؾّى خيّيج خمّيجفم 

ويىخل مىخؾفم وحيرض معفم ادىارس حتى تػؼه ذفّك 

افيجل من دوام حضوره ادىارس هلذا افؼصى , ؾؾم ـّون 

ذبل أهّل كوؿّي  ذات يوم دم ؽقبي وافىمهو احلبقى حسغ ,

دم افسو  واجتؿعوا ظؾقفو ؾؾم رأى احلبقبون ذفك دؾع هلم 

مو يؼع فؾصغور من افـظي افذي اتػوؿه , وؿى ـوكًّ ادّيأة 

ادذـورة مو كعتفم من افسو  وافىكو مـه بوفؽؾقي, ثم أهنم 
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دكوا نن يذبل تؾك افـوؿي ؾتػطن هلم بعض أهّل افسّو  

و ظؾّقفم أن   يّىخال نن ظيف حوهلم وـّوهنم مؼّوض

افسو  , ودو دكوا مـه ؾلخذ ؿطعّي مّن ـبّى تؾّك افـوؿّي 

ؾلظطومهو هلم ؾلخّذامهو مٌّوران بّذفك , ؾؾّم أتقّو اػ 

افبقً ورأت ذفك معفم ؿوفً هلم من أين فؽم هذا ؾؼو  

أظطوكو ذفّك أبّو ؾّالن مّن أهّل افسّو  , ؾؼوفًّ مّو 

ؾتم افسو  ويييى أظطوـم ذفك ا  فقؽون ظالمي أكؽم دخ

مـّّي أن أحبسّّؽم , وؿومًّّ ظؾّّقفم بّّم يسّّتحؼون مّّن 

 افتلديى ظذ ؾعؾفم ذفك .
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  ( ) 

ـون أحى افعؾويغ اشؿه ظبىافيمحن بّن ظؾّوي اصّتؽى  

َعف بكه وظوفٍ ظالج ؾؾم يـػعّه افعّالج وـّون دم 

ؽّبمن مّن ـبّور  ذفك افوؿً دم ظىن افشقخ حمؿّى ابّن م 

جو  افقه ذفك افسقى وؿول فه يّو صّقخ  افعؾم  وافصؾحو 

حمؿى أكو كظيي َعقف وظوجلًّ وتعبًّ و  حصّؾً 

ؾويىة وفعود ر  ا  إن ـّون ر  دظّوة صّوحلي تؼّوي 

كظيي ؿول فه جتي اػ ظـىي أكو وأكّو شّؿعً دم مـوؿّى 

افشّّقخ ظبّّىافيمحن افسّّؼوف اكّّه يؼّّول إن صّّػوظتي دم 

شّقخ بيزخي ـشػوظتي دم حقّو  ؾّوخيج اػ رضيّل اف

ظبىافيمحن وزره وتوشل به اػ اهلل دم دظوئك وان صو  اهلل 
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تشػى ؾـوى مّن تؾّك افؾحظّي افسّػي اػ تّييم فزيّورة 

افسؼوف وافتوشل به اػ اهلل فشػوئه ودم تؾّك افؾقؾّي رأى 

افشقخ ظبّىافيمحن افسّؼوف وأخّذ  ّزه هّزات ظـقػّي 

 ويؼول فه ومو تصى  ا  دو ؿول فك بن مؽب ن أكو ابن حمؿى

صػوظتي دم بيزخّي ـشّػوظتي دم حقّو  وأزيّى وأزيّى 

ّّه  ّّىافيمحن وحصّّل ف ّّقخ ظب ّّيج وزار افش ّّى وخ وأزي

 افؾطف.

 

  ( ) 

ظؾوي بن حمؿى من افسودة ال افسؼوف من شّقمن احلبقى  

ـون ـثر احليث , جو  افقه شوئل بعى ادغيب وؿول فه يّو 

 د ؿّول فّه حبقى ظؾوي افؾقؾي مو تقٌ ر  ظشو  فّألو
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افعشو  حوصل , ؾلخذه اػ داره واشّتىظو  أحّى أو ده 

وؿول فه اظطه مىا من افطعوم ؾلظطّوه ذفّك دم ردائّه ثّم 

افؼوه ظذ اينرض وؿول فه هذا ؿؾقل يو حبقى ؾؼول فوفّىه 

اظطه مىان ؾلظطوه ايوهو ؾلفؼوهو ظذ اينرض وؿّول ؿؾقّل 

ؾلفؼوهو دم يو حبقى ظؾوي , ؿول اظطه ثالثي أمىاد ؾلظطوه 

اينرض , وؿول ؿؾقل يو حبقى ظؾوي ؾلظطوه أربعي أمّىاد 

ؾلفؼوهو ظذ اينرض وؿول هذا ؿؾقّل , ؿّول اظطّه مخسّي 

أمىاد ؾلظطوه ؾلفؼوهو ظذ اينرض, ؿول أظطه شّته أمّىاد 

ؾلظطوه ؾلفؼوهو ظذ اينرض ثم ؿول يو حبقى ظؾّوي ؿّول 

قً بّو فه فبقك ؿول صف مو أكو ؾؼر أو حمتوج أكو اخلرض ج

 اختزك تصؾل فك افـعؿي أو   .
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  ( ) 

دو أتى افسؾطون ؽوفى بن ظبىاهلل افؽثري مّن شّقمن اػ  

تييم وـّون بّغ افسّقى افعالمّي أمحّى اجلـقّى مّع أحّى 

ادسوـغ وؿػّه ومـوزظّي دم ر  وـّون احلّق مّع هّذا 

ادسؽغ ؾعـى اجتمع افسّقى أمحّى مّع افسّؾطون أخّزه 

مل حتؽم يل ظذ هذا ادسؽغ خيجً مّن بوفوؿػي وؿول ان 

افبؾى ومل يزل ييشل فّه احلبقّى ظّع بّن ظقّىروس بّن 

صفوب ميارا ؾتحر افسؾطون دم هذا اينمي ؾبعى أيوم شّور 

اػ ظـى احلبقى ظؾوي بن زين احلبق زائيا وتؽؾّم معّه 

احلبقى دم أمي افبؾى من اينمي بودعيوف وافـفي ظن ادـؽي 

طؾؿه نؽن ـّون شّقىًا أو مسّؽقـًو  واينخذ فؾؿظؾوم نن
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صغرا أو ـبرا ؽـقو أو ؾؼرا ؾعـى اكتفو  ـالمّه ووظظّه 

أخزه بم وؿع من افسقى أمحى اجلـقى ؾؼول مّو يؼّول هّذا 

افسقى أمحى و  ؿول فك ذفك ا  فقختّزك مّوذا تؼّول دم 

اجلواب ؾػيح ظـى ذفك ؾؾم وصل افقّه افيشّول افسّقى 

فسقى أمحى يييى اجلواب مـك ؾؼّول ظع ادذـور وؿول فه ا

فه ؿل فه احلق بغ اهلل وظبىه ؽر هذا مل حيصل ر  مـّي 

ؾعـىمو أخز افسقى ظع احلبقى أمحى اجلـقى ؾيح مـه وؿول 

 أريى أن أختزه ؾؼى أحسن وهذا فقس من صغؾه .

 

  ( ) 

أمحى بن حسغ بن شؿقط رمحه اهلل رمحّي اينبّيار  احلبقى 

دم شػي مع مجوظي ومعفم خػر ظبى مّن  ًفكه توج  أؿول 
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ظبقى ال ـثر ؾؾّم حطّوا ؿبقّل افظفّي دم اثـّو  افطييّق 

ؾؼيبوا مو معفم من افتؿي دظوا اخلػر ؾلبى أن يل  افّقفم 

وأرشوا افقه صقئو مـه ؾؼول هلّم إ  صّوئم ؾؼّوفوا فّه مّو 

شبى صقومك افقوم هذا ؾؾم احلّوا ظؾقّه ؿّول ا  رأيًّ 

صذ اهلل ظؾقه وشؾم فقؾي من افؾقويل وافـّوس إذ ادصطػى 

ذاك دم َـك من معويشفم وهلم مىة مّن افيمحّي ؾؼؾًّ 

فؾحبقى ادع ينمتك بوفيمحي وافػيج افعوجل ؿول يل أبؼّ 

وبؼ افـوس بوفيمحي افعومّي بعّى ثالثّي أيّوم وأصّبحً 

صوئم صؽي هلل تعوػ ثم افقوم افثّو  وافثوفٌّ وهؽّذا اػ 

 .ه مـذ ـم دم افصوم ؿول كحو اثـتي ظؼ شـيافقوم ؿوفوا ف
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  ( ) 

ادحى ظبىافيحقم ظبقىه مّن أهّل تّييم ؿّول ذهّى يب  

وافىي ظـى احلبقى ظبّىاهلل بّن حسّغ بّن ضّوهي وأكّو 

صغر ويب وجع افضورب ؿول احلبقى ظبىاهلل فوافىي ؿى 

ذهبً به ظـى أحى ؿّول كعّم ظـّى مّن يستحرضّ اجلّن 

ؾؼول احلبقى ظبىاهلل   حول و  ؿوة ا   وخٌت ريوفغ

بوهلل افعع افعظقم اآلن ؿيب وفىك وؿيبً وؿبض بيأد 

وؿيأ شبع ميات مّن افبسّؿؾي وؿّول اذهّى اػ مسّجى 

افشقخ ظؿي ادحضور واضيحه دم افؼبؾي وؽطه بوفسّجودة 

وشقعي  ظيؿو ـثرا وأكً صل رـعتغ حيصّل افشّػو  

ظيؿً ظيؿّو مل أظّيف ؿبؾّه  بنذن اهلل تعوػ ؾؽون ـم ؿول
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مثؾه وزال افوجع من شّوظته ومل يعّى ظّع  افضّورب إػ 

 يومي هذا .

 

  ( ) 

احلبقى ظبىافؼودر بن ؿطبون ـون جوفسو دم موجوـورتّو  

ودس ظؾقه رجل نن يبغض افعسة ادحؿىيي أهل افبقًّ 

وأمي اميأة وضـقّي مّن اخلّىاموت معفّو محّل وأظطوهّو 

ّّى  ّّىخل ظـ ّّم أن ت ّّى دراه ّّتؽي بوحلبق ّّي وتش احلؽوم

ظبىافؼودر أن مو دم بطـفو من احلبقّى ظبّىافؼودر وؿصّى 

ذفك افيجل أن يػضل بوحلبقّى ظبّىافؼودر ينكّه رجّل 

معيوف ومشفور بوفو يي وافصالح وضيبوا ظذ احلبقى 

ظبىافؼودر وأميوه بودؼوبؾّي ؾسّور احلبقّى ظبّىافؼودر دم 
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سّّوا احلبقّّى ادوظّّى ادؼّّير فؾؿؼوبؾّّي ومّّع ادؼوبؾّّي جؾ  

ظبىافؼودر دم جوكى واخلودمي دم جوكّى وشّلهلو احلّوـم 

وهي تؼول أن مو دم بطـفو من هذا احلبقى يعـّي احلبقّى 

ظبىافؼودر وؿى مضً ادىة من محؾفو كحّوا ثمكقّي أصّفي 

وكصف ثم وجه احلوـم شمافه فؾحبقى ظبّىافؼودر وؿّوم 

احلبقى ظبىافؼودر من جمؾسه وهّو ؽضّبون وظّن يؿقـّه 

ى ويسوره اشى وؿبض بشعي اخلودمّي وأخّى يـّود هبّو اش

وضؾى من اهلل أن خييج مو دم بطـفو إ  وجو هو ادخّوض 

وأخيجً مو دم بطـفو ثم ؿول احلبقى ظبىافؼودر فؾحوـم 

اشلل ادوفود من أبوه ؾؼول احلّوـم فؾحبقّى ظبّىافؼودر 

ّّى  ّّه احلبق ّّول ف ـقّّف كسّّلل ضػّّال ظّّوده ا  وجّّى ؾؼ

فعّود وشّع فؾحّوـم ا  امتثّول أمّي ظبىافؼودر إشلفوه و
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احلبقى ظبّىافؼودر وشّلفوا ادوفّود مّن أبّوك ؾلجّوب 

ادوفود وؿول أبوي ؾالن بن ؾالن شّمه بوشّؿه واؾتضّل 

افـحقس ودحيه وأخزاه وأذاؿه اخلزي وافـؽّول واهلّوان 

وافوبول وبيأ اهلل احلبقى ظبّىافؼودر نّو ؿّوفوه أظوذكّو اهلل 

 وإيوـم من ؿول افزور .

 

  ( ) 

ـون رجال مبغضو ينهّل افبقًّ أخّذ فّه ـبشّغ ـبّور  

وشمن وشمهن واحى شمه حمؿى ادحضور وواحّى حمؿّى 

بن ظقىروس وذبحفن وؿول ذبحـوهم هؾؽه اهلل ودو دخل 

اجلػون أخذ ذفك افيجل يؿق مع صوحى فه مـفم أيضو 

نن يبغض أهل افبقً ؾبقـم هم يؿشون ا  ورينهم اجلػون 
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بـودؿفم وضعؼ بؿخفّم وزؿؾفّم دم افطييّق ورضهبم ب

و  واحى يستلكس يؼيب افقفم حتى جران ذفك ادحّل 

أي ادحل افذي وؿع ظؾّقفم افرضّب مّو أحّى اشّتلكس 

ؾغ دم افطييّق اػ أن أـّل  يشؾوهنم ويّىؾـفم بؼّوا مّزؿ 

جقػفم افؽالب اكتؼم اهلل مـفم ودم احلّىيٌ مّن ظّود يل 

اهلل وايوـم من افتجيئ ظذ وفقو ؾؼى ينذكته بوحليب شؾؿـو 

 أهل اهلل ينمغ .

 

  ( ) 

وـون رجّال مبغضّو ينهّل افبقًّ مّوت ودّو أرادوا أن  

يطيحوه دم افؾحى شؼط ظؾقفم ينكّه رجّل معقّز وثؼّل 

ظؾقفم ووؿع وجفّه اػ جفّي افؼّ  وأرادوا أن حيوفّوا 
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وجفه اػ جفي افؼبؾي ؾم اشتطوظوا من ثؼل بىكه ورائحتّه 

أن َجيوا مـه افالحّىين وضؾعّوا وبؼّي دم  افؽي ي اػ

افؾحى ووجفه اػ جفي ادؼّ  أجوركّو اهلل وإيّوـم مّن 

 ذفك وختم فـو وفؽم بوخلومتي احلسـي .

 

  ( ) 

ـون واحى من افسودة ال هوصّم صّوحى ثّيوة جّو  اػ  

ظـىه شوئل ؾطيب ظذ احلبقى وؿّول فّه حبقّى بغقًّ 

ر  ؾؾم خيج افسوئل ظوين ؾؼول فه احلبقى اكىر مو معـو 

ؿول فه احلبقى أكو اكىرت وأكً بو تـىر ؾطيب ظؾقه وؿول 

فه ينه ؿؾً ؾؼول فه ؿؾً أكو اكىرت وأكً بو تـىر ؾؼول فّه 

شوا  ـالمك وضؾعه اػ بقته وأـيمه إـيامو تومو وؿول فّه 
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أكً اكىرت و  بو تسلل وأكو بـىر وبسلل ظن افىار وظن 

 اصقو  ـؾفو .

 

  ( ) 

دم  ي احلبقى امحى بن ظع اجلـقّىو ييوى من صىة مبوفغون 

إـيام افضّقف وخوصّي افػضّال  أكّه مّية زاره صّقخه 

امموم حسّن بّن صّوفل افبحّي دم فػقّف مّن تالمقّذه 

, وفؽن فؽثيهتم مل  احلبقى امحى جـقىوأتبوظه , ؾلَوؾفم 

ظفم ظّذ بقًّ ؾّوز  افتسعفم حجية واحىة مّن حجّي 

حرض احلبقى حسن  أخّذ يسّلل ودو , حجيتغ أو أـثي 

ظؿن مل ييه أمومه من تالمقذه وأصحوبه , ؾؼقل فّه : إهنّم 

دم حجية أخيى وهؽذا ـؾم مضً شوظي شّلل احلبقّى 
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احلبقى امحّى جـقّى حسن ظن أحى من أصحوبه , ؾعيف 

أن احلبقى حسن مل تطى فه اجلؾسي , ومّو اشّساح فعّىم 

ؿقّع ضعّوم اجتمع من معه دم حمل واحى وبعى تـّوول اجل

افغىا  , خيج احلبقى حسن ومن معه مجقعو اػ ادسجى , 

: احلبقى امحى جـقىثم فزيورة بؼقي اينظقون بسيم , ؾؼول فه 

ظشوسـم هذه افؾقؾي يو حبقّى حسّن ظـّىكو أكّتم ومّن 

 معؽم ؾوظتذر فه احلبقى حسن ؾؾم يؼبل فه ظذرا.

فؽن وفعؾك تسلل دوذا مل يؽتػي بوفغىا  مع َقق بقته , و 

احلبقى أمحى جـقّى دّو رأى احلبقّى حسّن مل تطّى فّه 

اجلؾسي ومل يػيح فعىم اجتمظّه بلصّحوبه مجقعّو دم حمّل 

 واحى حتى حيقطفم بـظّيه ويشّؿؾفم مجقعّو بؽـػّه ظّى  

كػسه مؼكا دم إـيام احلبقى حسن ؾمذا صّـع ؟ مل يّىع 
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احلبقى حسن وأصحوبه خييجون ا  ودظو أحّى افبـّوئغ 

زا  اػ بقتّّه , وؿّّول فّّه : إن هّّذا اجلّّىار ادّّوهيين اخلّّ

افػوصل بغ هوتغ احلجيتغ أريىه أن يّزال اآلن فتصّر 

احلجيتون حجية واحىة ـبرة , وتضع حمل اجلىار أشفم 

وفك مىة اػ وؿً افعشو  وـل مو تطؾبه من أجّية مفّم 

 بؾغً شلدؾعفو فك حو  ؾفل تستطقع ذفك ؟

أشّّتطقع ذفّّك , إذا ـّّون  ؾؼّّول فّّه افبـّّو  اخلبّّر : كعّّم 

اينظؿىة مع افؼواشم وافؼبول جوهزة معؽم ؾؼول فه : كعم 

هو هي جوهزة دم افىهؾقز , وأمي بنخياجفو , ودظو افعمل 

وأزافوا اجلىار ووَعوا اينظؿّىة دم افؼواشّم ؾوؿفّو ومل 

ؾؼّول , ه يىخل وؿً افعشو  ا  وؿى اكتفوا من افعؿل ـؾ  

موذا تطؾى مّن أجّية زائّىة فؾخبر : احلبقى امحى جـقى 
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ظذ افعوئىة ـؿؽوؾلة ؾؼول : أضؾى ريال واحىا ؾياكصّه , 

ورؾعي متي مىيـي , أي ظؼة أرضول متي ظجوة , ؾىؾع فك 

 فه .

ثم إن احلبقى حسن وأتبوظه بعى أن أدوا صالة افعشو  دم  

أحى مسوجى تييم حرضوا اػ بقً احلبقّى أمحّى اجلـقّى 

س أخذ احلبقّى حسّن يؾتػًّ وبعى أن أشتؼي هبم ادجؾ

ؾنذا أصحوبه ـؾفم أمومه مل يغى أحى مـفم مع أكه وؿًّ 

ب كظّيه اػ ادـّزل ؾّيأى افغىا  ـون كصػفم ؽوئبو ؾصو  

, ؾسلل من بجوكبّه : أفسّـو دم بقًّ اينخ أمحّى  ؾقه تغقراً 

ّاجلـقى , افذي تغى   ى يـو ؾقه افقوم ؟ ؾؼقل فه : كعم ! ؾتعج 

 احلبقى حسن .
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احلبقى امحّى جـقّى ضعوم افعشو  وضؾى مـفم  ودو حرض 

ؾؼول فّه احلبقّى حسّن :   يّو أخ , أن يبىأوا دم اينـل 

أمحى حتى ختزكو ظن ؿضقي هّذا ادـّزل , ـقّف اتسّع دم 

طيف شوظوت ؿؾقؾي   يؿؽن أن يؽون ؾقفو هىم وبـّو  , 

ووَع أخشوب أظؿىة وؽر ذفك , نو يلخذ دم افغوفّى 

 أيومو ضويؾي ؟ !

: هّذا بزـّتؽم اينمّي ـقًّ احلبقى امحى جـقّىل فه ؾؼو 

وـقً , ينكو رأيـوـم صّبوحو , مّو اشّسحتم و  ضّوب 

فؽم ادجؾس فعىم صؿول كظيـم فؽل أتبوظؽم ؾلحببـّو 

روا مـو , ينن ؾّيحؽم ورَّوـم ظـّىكو مفّم أن   تتؽى  

 جىا , ؾػيح احلبقى حسن ودظو فه بىظوات ظظقؿي .
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  ( ) 

بن ظبىاهلل افعطوس صوحى ظؿى ـون فّه احلبقى صوفل  

خودمو يتعؾم افوَو  ظـى احلبقّى صّوفل ؾؼّول فّه أكّو 

امؽساف ظـى ؽسل افقىين إذا ؽيؾًّ مّن إكّو  صّغر 

ؾلرشؾوا اخلىام ذات يوم اػ بالد أخيى ؾؾم أثـو  افطييق 

أراد افوَو  من مو  ؿؾقل وأراد أن يؼول مو ؿول فه حبقبه 

ذفّك ؾؼّول كويًّ اخلـبؼّه ؾؾّم ظـى ؽسل افقىين ؾـسى 

رجع شلهلم ظـه ؾؼوفوا فه مو ؿؾً ؿول ؿؾً كويً اخلـبؼه 

 ؾضحؽوا .
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  ( ) 

ّّو تّّوػ ادؾّّك   ّّن ظؿّّي افؼعقطّّي د افسّّؾطون ظّّوض ب

واشتىاكً فه اينصقو  مجع وزرا ه وجؾسّوسه وؿّول هلّم 

ـل ر  تّل  بّه افػؾّوس ا  خصّؾي واحّىة   جتّي  

  تىرك ببقّع و  ذا  و  تّل  بوفػؾوس و  بوفعؿل و

بلي وشقؾي ـوكً أتىرون مو هي ؾلتى ـل بم طفي فّه ومل 

ؾؾّم ظجّزوا ؿّول هلّم هّو افؼّف  يلتوا ظذ ادؼصّود 

ادحؿىي هذا   كؼىر كصّل افقّه   بعؾّم و  بّمل و  

 ـسى .
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  ( ) 

احلبقى ظع بن حسن افعطوس : ـتى فه رجل مّن اهّل  

ع بن حسن يستشره دم افسػي وا رض ــقـي فؾحبقى ظ

مؼبؾه بخرهو بعى امطور ؽزيية وؿعً ؾقفو ؾؼّول فّه مّن 

اؿشعيت صعيته من افسّػي ؾؼّى اؿشّعيت صّعيته مّن 

افيز  وامو مو ذـيت من خر ا رض ؾػسوفي افسػي خر 

 من جودة ا رض .

 

  ( ) 

افشقخ ظوض بن حمؿى بوؾضل زار احلبقى ضوهي بن ظؿي  

دم ؿقىون ؿول افشقخ ظوض فؾحبقى ضوهي يو شقى احلىاد 
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ّّثمر وافتجّّورة إذا بؾغًّّ  ّّوب واف زـّّوة ا مّّوال واحلب

افـصوب واجبه ؿول كعم ؾؼول فه زـوة ادعّورف وا ٍار 

وهي ؿى بؾغًّ افـصّوب ظـّىـم وكصّبً مّيارا ايّن 

زـوهتّّو وكحّّن ؾؼّّيا  واهلل تعّّوػ يؼّّول اكّّم افصّّىؿوت 

قى ضوهي وؿول مو هذا ا  فؾػؼيا  وادسوـغ ؾضحك احلب

 حسن طن مـك .

ؿول احلبقى شؼوف بن حمؿى اكّو ذات مّيه خيجًّ مّن  

داري واكو دم ثقوب زيـه وكظقػي ؿول ؾعورَـو صبي أو ؿول 

 صبقه وؿول يل :

 مؾحػه مؾحػه يو أهل ادـوديل وافشوش

 مؾحػه مؾحػه معود دم افؼز ؾشػوش



 نزهة الّسالكين في قصص السابقين    

     (119) 

 افبقًّ ؿول ؾؼؾً دم كػز هّذه موظظّي يل ؾيجعًّ اػ 

واخيجً ثقويب افزيـي هذه وفبسً ثقوب اخّيى . وـّون 

 احلبقى شؼوف ادذـور امومو .

 

  ( ) 

من أهل تييم اصسى ظطى من احى ؾوجّى زيّودة واحى  

ه إػ صوحبه وبعى  دم وزكه ؾؼول هذا افزايى مو اشتحؼه ؾيد 

شؿعوا بعض احلبويى بلكه رد افزائّى اػ صّوحبه ؾجّوسا 

ا فّه جئـّو كّزورك فورظّك . وأحّى مّن يزوروكه وؿوفو

ادشويخ ينل بوؾضل ـون ظـّىه كخّل و  وجّى فّه شّو  

فؾـخل وبعى مىه حصل شو  فـخؾه ؾؼول افشقخ ذا شو  

جىيى دخل ظـىكو بو كـىر بو كلخذ بخوضيه ؾخّيج بؼؾقّل 
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شؽي وجػل وزكجبقل بو يؾؼّي ؿفّوه هّو وافسّو  ؾؾّم 

ى افشّقخ يسّ ئل ادسّؽغ ظّن ؿىهم دم اثـو  افؼفّوه متّ 

حؼّّك هّّذه  شيه  النِّافـؼّّه يل يسّّـي ظؾّّقفن ؾؼّّول فّّه 

أخذهتن مـغ ؾؼول فه من افغوره افػالكقي افتّي وؿعًّ دم 

شـي ـذا ؾغضى افشقخ ظذ ادسؽغ وخيجه مّن صّغؾه 

واميهم ان يلخذوا افطغ يل دم حػي افـخل يل أصوهبو ادو  

 ومؽٌ شـي   يلـل افتؿي .

 

  ( ) 

سغ ميز  افعؾّوي افشّبومي ـّون صّب وؽو دم احلبقى ح 

صبوم وجيؾس مع افىفل دم افسو  ويعومّل افبوديّي ؾّلتى 

أحى من ينل بوصفي من احلٍ وـوكوا أهل صبوم هلّم حمبّي 
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دم أهل افبقً وهلم ؽره ظؾقفم وظذ شرهتم ينن حمبتفم 

ّّيارهم  ّّي ؾعّّزم بوصّّفي أهّّل صّّبوم شّّودهتم وؿ حؼقؼ

فعك فؼىومّه مّن احلٍّ ومسوـقـفم وأفؼى هلم َقوؾي ا

بعى ؿيا ة ادوفى دم اجلومع ؾؾم وصؾوا ا َقوف اػ افبقً 

اخذ يعزل افـوس افسودة دم حمل وافؼيار دم حمّل وافسّواد 

دم حمل ؾؾم وصل افسقى ميز  ؿول فه حمؾك ظـّى هّم   

افسواد افذين جتؾس اكً وهم دم افسو  ؾوؿعًّ ـؾؿتّه 

ى اشّػو وبّوت دم ؿؾى احلبقى ؾىخل وجؾس ومل يتعشّ

تؾك افؾقؾي وشوؾي اػ ادؽال ومـفو اػ مؽي وضؾّى افعؾّم 

افؼيف بؿؽي كحو اربع شـغ بوجفي صودؿي وـون ذـقو 

وأدرك من افعؾم صقئو ـثّرا دم افػؼّه وؽّره ؾؾّم خّيج 

اشتؼبؾوه أهل افبؾى ؾؼّول هلّم او  اؿصّى ظـّى بوصّفي 
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أؿّىام  ؾؼيع بوبه ؾخيج وتؾؼوه دم اشػل افبقً ؾلخذ يؼبل

افشقخ بوصفي ؾؼول فه موهو هؽذا ؾؼول فّه مّو وصّؾً 

هذا ـؾّه ا  بسّببك ثّم تّوػ احلبقّى حسّغ ادّذـور 

 .افؼضو  بشبوم 

 

  ( ) 

ار أحّى افسّودة ينل   احلبقى ادجذوب أمحى بن ظبىاهلل اهلى 

هوصم ينل أمحى بن زين احلبق , مي  ظذ ظقـوت هو ومجؾي 

وهم شّوييين فزيّورة كبّي من ينل أمحى بن زين ومـصبفم 

اهلل هود ظؾقه افسالم , وأرادوا افىخول ظذ احلبقى أمحّى 

ؾؼول هلم ادـصى افتؿسوا مـه افزـي و  تؽؾ ػون ظؾقه دم 

ر  وبو ييت ى فؽم افػوحتي ـل ظذ كق ته , ؾّىخؾوا ظؾقّه 
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ورت ى هلم افػوحتي , ؾؾم اشتودظوا مـه ختؾ ّف افسّقى بّن 

ودم َّقق مّن ادعقشّي وصّوؾل هوصم وـون ذو ظوئؾّي 

احلبقى وأخذ يؼول فه ادع يل يو ظّم  أمحّى صّػـو ظـّىي 

ـّو   ظوئؾي ـبرة ومسك بقى احلبقى أمحى وهو يؼول فّه ؾؽ 

بو حيصل مؼصودك وافسق ى يؼول فه ادع يل واحلبقى يؼول 

ر ظؾقه ؾؼول فّه احلبقّى أمحّى ومّن  ي وأخذ يؽي  ؾك يى 

ؾالن , ؾؼول احلبقّى : اشؿك أكً ؟ ؾؼول فه أكو ؾالن بن 

مسؽغ اكً يل بو تـؽٌ رجؾك , ؾؾم خيجوا مّن ظـّىه 

ورـى ظذ راحؾته رـضً به ؾسؼط واكؽٌّت رجؾّه 

 ؾؼقل فه مو بك يو ؾالن ؟ ؾؼول يب ـؾؿي ظؿي امحى .
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  ( ) 

احلبوئى ينل ظع بن حمؿى ينل جـقى جوسا من شّـؼػوره إػ  

حلبوئّى تييم ووؿعًّ ظزومّي ظّيس ظـّى أحّى مّن ا

وظزموا أظقون افسودة واحلبقى أمحى جـقى ؾقه ثقّوب رث ّي 

ه  صؿؾه , وظزوا ظذ مسجى بوهورون بّو يتوَّون  ي 
وراد 

هو ومجوظته وـلن احلبقى أمحى أحس مّـفم اهنّم حيب ّون 

مون مو بّو يسّرون معّه دّو أكّه  يسرون وحىهم بو يتؼى 

ـ م ؿىموا موهو ـمهم ؾقه ثقوب زيـه وكظقػي , ؾؼول هلم تو 

وأكو بوجي ؿػوـم , ؾؾم وصؾوا إػ بقً ينل افزواج موحّى 

ؿوم هلم و حى صط ؾقفم , بعى ؿؾقل جّو  احلبقّى أمحّى 

جـقى بشؿؾته وثقوبه وظوده أ  ظـّى افبّوب ؿّوموا اخلؾّق 
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وصوؾحوه وجؾس دم صىر ادجؾس وـون صىر ادجؾس 

 ـل افـوس , ؿول أمحى جـقى ؾؾم صوؾوا احلبقى امحى ؿوموا

واحى مـفم ينخقه صّف افؼّف وافػخّي أ   مّع امحّى 

  جـقى  هو معي و  معك .

 

  ( ) 

شور افشوظي ادشفور أبو ظومي اػ دوظن ودخل بؾىه ؾقفو  

توجي يؼول فه بويزيّى ؾؼصّىه دم ر  يطؾبّه مـّه ؾّومتـع 

موشّم  يصيهون  وخيج من افبؾى ؾوجى كّوس دم جيبّه 

ى كّوس يؼطػّون ؾطؾى مـفم ر  ؾلظطوه وشور ووجّ

خييّّف وضؾّّى مّّـفم ر  ؾّّلظطوه ؾسّّلل ظّّن ادّّول 
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ادذـور افـخل وافطعوم دن ؾّلخزوه أكّه فبويزيّى افّذي 

 ؿصىه دم افبؾى و  أظطوه ر  ؾؼول صعيا :

 يؼول بو ظومي شؼى اهلل جيبتك يو بويزيى

 موػ افعؿل يىخل اجلـي يييى أو مو يييى

   حموفه .معـوه أن صوحى ادول يصؾه افثواب مـه 

 ومن صعي ابو ظومي هذه اينبقوت :

 يؼول بو ظومي كشىتوكو وكو ظـىي صػوت 

 مو يـؼطع رزؿه شوا  من جىد أـػوكه وموت          

*** 

 يؼول بو ظومي ؾؾقس ادشقخي ؽر افؽيم 

 إن افؽيم وادي إذا شوفً موشققؾه وهم                       
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 ظقى وذمؽطى مجقع أوشوخ مو دم افعبى من    

*** 

 ًيؼول بو ظومي خقور افعؾم ؿوفً مو دري 

 إن صػً ر  مو ؿؾً ر  وإن حى حؽويل مو حؽقً     

*** 

 يؼول بو ظومي ظىيم افشور من   يستشر 

 افشور فؾحوذ  و  هو ظور من صوور صغر                

*** 

 يؼول بو ظومي َقوع افشور مػتوح افغقور 

 افػتـي ـبور افؼوم مو تـفي افصغور من أول                  

*** 
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 يؼول بو ظومي بشر افصقف يصبل دم افسم  دؿع افطفو 

 وافزد وافـىوة وظؾقو كسـسً وؿً افضحى                

************ 

 .ـوكوا افشقوبه افصوحلغ حيب ون ـالم ابو ظومي وابّو ريّو  

 ومن ؿصويى ابو ريو :

 من َم ر وػ  وخال ه *ابو ريو هي ا  حقوه * ليؼو

 * واتيك ـؾػفو وادصو ه*سل ؾقفو واظط رأشك ماله تو

 وَو  بك تؼؾوب وـاله *وان ـون صػً افوؿً موفه حاله *

 ؾوض وشؾ م اينمي هلل *ؾوحذر تؼول اهلل ؾشى افظؾم  ه *

 وفه ايضو :

 يؼول بو فثـغ من هو ؾؾقس * موهو ـم من يسحى افؽقس

 يؼع فه كػقس * خزى اهلل افشقطون وابؾقسمو ادري ورا اخلوضي 
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*** 

ٌ  *يؼول بو فثـغ مور ؿك   * رزؿي من ادوػ مق

 * و  معي حيؾي ومتجي*يصى ؾو  افيأس مثل ادطي 

*** 

 وهذه أبقوت فؾحؿقى بن مـصور :

 ؿول احلؿقى بن مـصور أربع خصول وـؿل

 اينوفه ٍ بـػسك تطؾع مع افصف اينول

 ل افع ظؾقه ادعولوافثوكقي أحيث ادو

 وافثوفثي أـيم افضقف ظجل بزاده وفو ؿل

 وافيابعي حيمي افسو  ضؾعتفو ؿبل حتبل

**** 

 مت الكتاب حبمد اهلل وتوفيقه
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